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Danijos Karalystės ministras pirmininkas Poul Nyrup Rasmussen 
(centre), jo žmona ir Danijos ambasadorius Lietuvoje Dan Nillsen su
sipažįsta su Vilniaus Senamiesčiu. Kęstučio Vanago (ELTA) nuotr.

Politikos apžvalgininko pastabos

Oro ir politikos audros 
tebesiaučia

Kovo pabaigoje žiema Lietuvoje 
ir visoje Europoje priminė, kad ji pa
vasariui dar nežada atiduoti savo val
dų. Sniego audrų siautulys buvo pa
našus į politines audras, praūžusias 
per mūsų šalį. Vangus pasiruošimas 
savivaldybių rinkimams virto netikėtu 
dešiniųjų jėgų laimėjimu: paskai
čiuota, kad dešiniosios partijos savi
valdybėse turės apie 53 proc. vietų, 
kairiosios - 32 proc., o kitos - 15 proc. 
Tie rezultatai bus dar ilgai komen
tuojami. Vilniaus universiteto Tarp
tautinių santykių ir politikos mokslų 
institutas balandžio 7-ąją rengia 
praktinį seminarą. Politologai jau 
teigia, kad Lietuva, bene pirmoji iš 
Rytų Europos šalių pasukusi Nepri
klausomybės keliu ir po to pirmoji iš
sirinkusi į valdžią kairiuosius, dabar, 
tarsi švytuoklės mostas į kitą pusę, 
pasisakė už dešiniųjų vietinę valdžią.

Šiame rinkimų verpete lyg jokios 
įtampos nebūtų į Lietuvą suskubo 
įvairaus lygio užsienio pareigūnai, o 
mūsų šalies vadovai - išsiruošė į kitas 
valstybes.

Vilniuje viešėjo Londono City 
Lordas meras Ch. Walfordas.

Iš karto po savivaldybių rinkimų 
Lietuva sulaukė kito garbingo svečio 

- dvi dienas viešėjo Danijos premje
ras Poulas Nyrupas Rasmussenas. 
52-jų metų ekonomistas vadovauja 
dar 1871 metais įkurtai socialdemo
kratų partijai, kuri turi daugumą Da
nijos vyriausybėje. Danija pažadėjo 
mūsų valstybei paramą derybose dėl 
Europos sutarties, dėl narystės 
NATO organizacijoje. Danijos vyriau
sybės vadovas pažadėjo balandžio 
mėnesio antroje pusėje dalyvauti 
Kopenhagoje vyksiančioje verslinin
kų konferencijoje dėl investicijų Lie
tuvoje. Šią konferenciją rengia Lietu
vos investicijų agentūra, o pranešimą 
joje skaitys premjeras A. Šleževičius. 
Danijos ambasadoje dalyvaujant 
dviejų šalių ministrams pirminin
kams pasirašyta Danijos nacionalinės 
naftos kompanijos ir Gargždų valsty
binės naftos geologinės įmonės sutar
tis dėl bendros įmonės ’’Minijos naf
ta“ steigimo.

Palikę su svečiais ’’darbuotis“ mi
nistrą pirmininką, į Ispaniją ir Portu
galiją išvyko Seimo pirmininkas Č. 
Juršėnas, o į Moldovą ir Ukrainą - 
prezidentas A. Brazauskas.

Mūsų šalies vadovo kelionė į mi- > 
nėtas NVS šalis pelno ypatingo dė
mesio. Nebe reikalo Kišiniove sutik

tas A. Brazauskas buvo pavaišintas 
ne tik duona ir druska, bet ir raudonu 
vynu. Tai priminė, kad netolimoje 
praeityje Moldova ir Lietuva gausiai 
prekiavo įvairia žemės ūkio produk
cija, lengvosios pramonės gaminiais. 
Dabar, kaip pasakė Moldovos prezi
dentas Mirča Sneguras, prekybos 
apimtys tarp dviejų šalių pernai su
darė tik 8 milijonus JAV dolerių. 
Manoma, kad su oficialia delegacija į 
Kišiniovą nuvykę Lietuvos verslinin
kai paskatins abiejų šalių ekonominį 
bendradarbiavimą.

Moldovai pakanka savų politinių 
problemų. Kažkada Kišiniovui susi
rūpinimą kėlė gagaūzai, o dabar - Pa- 
dnestrės separatistai, kurie neseniai 
surengė referendumą ir balsavo, kad 
14-oji Rusijos armija ir toliau juos 
liktų saugoti. A. Brazauskas ir Kiši
niove, ir paskui Kijeve diplomatiškai 
pareiškė, kad Lietuva nesikiša į šių 
šalių vidaus nacionalines problemas.

52 milijonus gyventojų turinti 
Ukraina dėl jų vargsta dar daugiau 
negu ’’nykštukė“ Moldova. Štai prieš 
pat Lietuvos delegacijos vizitą įsi
liepsnojo konfliktas dėl Krymo.

Dviejų dienų vizito Kijeve metu 
A. Brazauskas pasirašė deklaraciją 
dėl šalių ekonominių santykių plėto
jimo, susitarimą dėl bevizio važiavi
mo diplomatinių ir tarnybinių pasų 
savininkams, dvišalę konsulinę sutar
tį. Pasikeista draugystės ir bendradar
biavimo sutarties, pasirašytos dar 
pernai vasarį, kai eksprezidentas L. 
Kravčiukas viešėjo Vilniuje, rati
fikavimo raštais, Kijevo universitete 
A. Brazauskui suteiktas Garbės dak
taro laipsnis, jis pasakė kalbą Aukš
čiausioje Taryboje, su prezidentu L. 
Kučma aptarė Černobylio atominės 
elektrinės uždarymo galimybes.

Žodžiu, kaip teigė trečiadienį va
kare į Vilnių grįžę delegacijos nariai, 
padaryta nemažai. Nors kai kurie 
apžvalgininkai mano, kad reikšmin
gų dokumentų pasirašyta nebuvo.

Grįžę į namus Lietuvos vadovai 
rado ne tik kalnus problemų (Azijos 
pabėgėlių Lietuvoje likimas, Rusijos 
ir Baltarusijos neigiamas požiūris į 
Lietuvos stojimą į NATO), bet ir 
neatslūgstančius ginčus dėl vietų 
savivaldybėse, dėl jų ateities, dėl ne 
už kalnų esančių Seimo rinkimų...

Dažnas šias apžvalgos eilutes 
skaitys balandžio 1-ąją - humoro ir 
juokų dieną. Tačiau Lietuvos poli
tinio gyvenimo permainos, kaip ir 
orų ’’štukos“, išblukina bet kokią 
šypseną lietuvių veiduose...

Česlovas Iškauskas

Šiame numeryje:
c's> Dešiniosios partijos laimėjo savivaldybių 

rinkimus - 2 psl.

c^> Šauliai rengiasi šalies gynybai - 3 psl.

c^’ Prancūzijos lietuvių gyvenimo naujienos - 4 psl.

Tarptautinės akcijos už mirties bausmės 
panaikinimą - 5 psl.

VaWs užpuolė buvusio Lietuvos 
ambasadoriaus Londone butą - 6 psl.

London City meras ragins 
Anglijos biznierius 

vykti į Lietuvą

Tris dienas Vilniuje viešėjo Lon
don City Lordas meras Christopher 
Walford. Londono finansų ir verslo 
rajono savivaldos vadovas Lietuvoje 
lankėsi pirmą kartą. Kelionėje jį ly
dėjo šeši Didžiosios Britanijos versli
ninkai, atstovaujantys didelėms tele
komunikacijų, mašinų gamybos ben
drovėms bei dviem įtakingiems šalies 
bankams.

Lordas meras Christopher Wal
ford yra Londono Korporacijos (savi
valdybės) vadovas, pirmininkaujantis 
Korporaciją sudarantiems Seniūnų 
rūmams ir Bendruomenių tarybos 
rūmams. Lordas meras daug keliauja 
po pasaulį, susitikinėja su kitų šalių 
vadovais, verslininkais, finansinių 
sluoksnių atstovais, taip pat ir savo 
šalyje Karalienės bei Vyriausybės 
vardu priiminėja besilankančius už
sienio valstybių vadovus, tačiau Lor
do veikla nėra tik ceremoninė ir dip

lomatinė -jis taip pat yra britų versli
ninkų bei finansinio pasaulio patikė
tinis, atstovaujantis jų dalykiniams 
interesams. Viena iš Lordo mero pa
grindinių pareigų - propaguoti Lon
don City, vieno svarbiausių pasaulio 
finansų ir verslo centrų (kartu su Niu
jorku ir Tokijumi), teikiamas paslau
gas ir verslo galimybes. Tai, kad 
London City yra svarbus biznio cent
ras, įrodo čia įsikūrusios stambiau
sios Didžiosios Britanijos bankų val
dybos ir daugiau kaip pusės tūkstan
čio užsienio bankų būstinės, prekių 
bei fondų biržos, finansų ir verslo 
institucijos. Londono Lordas meras 
be šių oficialių pareigų ir titulų yra ir 
kelių golfo klubų pirmininkas, "Bri
dewell Royal Hospital” ligoninės 
valdytojas, taip pat bridžo, arklių 
lenktynių ir Bacho muzikos gerbėjas 
(Londono Bacho draugijos pirminin
kas).

I^ordas meras susitikime su žurna
listais Vilniuje sakė, jog jo apsilanky
mo tikslas - stiprinti Lietuvos ir Jung
tinės Karalystės ryšius, suteikti infor
macijos tiek Lietuvos, tiek Didžio
sios Britanijos verslininkams apie 
biznio galimybes. Vizito metu Lor
das Christopheris Walfordas susiti
ko su Lietuvos ministru pirmininku, 
finansų ministru, Lietuvos Banko 
valdybos pirmininku, Didžiosios

Nukelta j 6 psl.

Juokų ir melagių diena Lietuvių namai Londone įkeisti už 1 milijoną svarų
Taip ir dar visaip kitaip vadina- 

j ma balandžo 1-oji. Ji kalendoriuje 
] nepažymėta, bet ir šiemet Lietuvoje 
j minima įvairiais renginiais, paro- 
j domis.

Sako, kad melagių dienos tradi- 
{ cijos gimė Anglijoje. 1860 metais 
j kovo pabaigoje šimtai Londono 
j gyventojų gavo pranešimus, kad 
Į balandžio 1-ąją 11 valandą Taue- 
j rio pilyje (Tower of London) įvyks 
} baltųjų liūtų maudynės. Apspitu- 
[ sius tądien karalių pilį smalsuolius 
Į turėjo išvaikyti raitoji policija...

Sumanymas balandžio 1-ąją 
j juokais apgauti, iškrėsti pokštą greit 
] paplito ir kituose kraštuose.

Linksmi būdavo senoviniai me- 
' lagių dienos papročiai Lietuvoje, 
j Besiruošiančiam į malūną numau- 
j davo ratus, šykščiai šeimininkei 

pakuliniu maišu užkimšdavo kam- J 
iną, vages išdykę bernai užtempda- j 
vo ant klojimo, senmergėm laiptus Į 
pabarstydavo pelenais ir pan.

O kaip apsisaugoti, kad tavęs Į 
balandžio pirmąją neapgautų? Se- J 
niau sakydavo: reikia kišenėje ne- Į 
šiotis kanapių grūdų, kiaulės šerių, Į 
gaidžio plunksną. Kad ratai nenu- Į 
smuktų, juos barsuko taukais pa- J 
tepti... J

Sis._”ĘL“ numeris Lietuvoje j 
spauėos kioskuose pasirodo balan- j 
džio 1-ąją, skaitytojus užsienyje pa- j 
sieks vėliau. Visiems gardaus juo- j 
ko, pokštų šiandien ir visada. Nes J 
sakoma: juoktis - sveika!

i 
i

Vilius Laužikas Į
i 
i

Ta pačia tema - 7 psl.

Šiandien ”EL“ redakciją pasiekė 
sensacinga žinia: Lietuvių Namai 
Britanijos sostinėje ir 55 mylios (88 
kilometrai) nuo jų esanti Lietuvių 
Sodyba už vieną milijoną svarų 
sterlingų įkeista Londono komerci
niame banke (London Commercial 
Bank).

"Europos lietuvis“ jau ne kartą 
rašė apie Lietuvių Namų ir Sody
bos atnaujinimo projektus, diskusi
jas dėl jų. Pasirodo, kad nustojus 
veikti Lietuvių Namų planavimo 
bei pertvarkymo komitetui (Buil
ding Steering Committee) šiam 
darbui tęsti taupumo sumetimais 
buvo nusamdyta garsi kompanija 
Vilniuje "Konsultacijos Ltd.“. Jinai 
sutiko iki eilinio DBLS suvažiavi
mo parengti rimtą Lietuvių Namų, 
Sodybos atgaivinimo planą. Jeigu 

anglų specialistai tokių konstultacijų 
valandą įkainuoja maždaug 150 sva
rų, tai vilniečiai sutiko už tiek dirbti 
visą savaitę (su sąlyga, jeigu jų eks
pertams Lietuvių Namuose pietūs ir 
vakarienė (su alum) bus nemokami).

Bet, kaip dabar aiškėja, "Konsulta
cijos Ltd.“ turėjo ir nereklamuojamą 
sumanymą. Tos kompanijos mene
džeris Saulius A., apgaule ar kitokiu 
būdu gavęs LNB dokumentus, įkeitė 
Lietuvių Namus ir Sodybą už 1 mili
joną svarų ir tuojau išskrido iš Lon
dono į... Rio de Žaneirą (Rio de Ja
neiro). Tai ir sukėlė mįslingų minčių 
bei nerimo jį palydėjusiems Londono 
lietuviams. Paskambinę į Vilnių jie 
pašiurpo sužinoję, kad "Konsultacijos 
Ltd.“ turi rimtų finansinių problemų, 
tos kompanijos vadovų geras pusme
tis ieško ne tik Lietuvos policija, bet ir 

Interpolas. Dabar ieškos ir DBLS 
bei LNB vadai... (Beje, firmos pre
zidento Jono P. žmonai, gyvenan
čiai Kaune, paskutinis vyro laiškas 
atėjo kaip tik iš Brazilijos...)

Žinia, kad Lietuvių Namai įkeis
ti Londone, sukėlė nerimo ir Lietu
vos valdžiai, kuri tikėjosi ten įkurti 
didelį kultūros centrą.

”EL“ sužinojo, jog kitą savaitę 
bus siūloma Vyriausybei rasti biu
džete reikalingą sumą pinigų ir su
mokėti Londono komerciniam ban
kui, kad taip sunkiai įgytas ir puo
selėtas lietuvių turtas Britanijoje 
nebūtų prarastas.

Nerimo yra ir ”EL“ redakcijoje - 
juk mes neatsiejamai susiję su 
LNB.

Kituose numeriuose parašysime, 
kaip įvykiai klostėsi toliau. ELI
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Du trečdaliai vietų 
savivaldybėse - dešiniesiems

Teatro laureatams — ’’Kristoforo“ statulėlės

Kovo 25-ąją Lietuvoje įvykusiuo
se rinkimuose į vietos savivaldybės 
organus dalyvavo apie 45 procentai 
visų balsavimo teisę turinčių šalies 
piliečių. Pirmą kartą savivaldybių 
tarybos išrinktos pagal proporcinę 
sistemą, balsuojant už partijų sąra
šus. 17 partijų ir politinių organizaci
jų iškėlė daugiau kaip septynis tūks
tančius kandidatų į 1488 vietas 56 
vietinėse tarybose. Nė vienos vietos 
negavo Lietuvos žalioji partija. Ne
galutiniais duomenimis, kovo 25-ąją 
įvykusiuose rinkimuose daugiausia 
mandatų 12 miestų ir 44 rajonų savi
valdybių tarybose gavo Tėvynės są
junga (426) - 29 proc. balsų už; 
LDDP (297) - 20 proc.; Krikščionių 
demokratų partija (247) - 17 proc. ir 
Valstiečių partija (105) - 7 proc. Cen
tro sąjunga turės 74, Socialdemokra
tų partija - 72, Lietuvos lenkų rinki
mų akcija - 68, Politinių kalinių ir 
tremtinių sąjunga - 56, Lietuvių tauti
ninkų sąjunga - 49, Liberalų sąjunga 
- 40, Nacionalinė partija ’’Jaunoji 
Lietuva“ - 16, Tautos pažangos parti
ja - 14, Demokratų partija - 9, Lietu
vos laisvės sąjunga - 6, Respubliko
nų partija - 5, Neprikausomybės par
tija - 2 deputatus. Dar 2 vietas, gautas 
Šalčininkuose, pasiskirstys Tėvynės 
sąjunga, Krikščionių demokratų par
tija ir Lietuvių tautininkų sąjunga. 
Įvairiose vietose jėgų santykis nėra 
vienodas. Šalčininkų, Vilniaus rajonų 
valdžioje daugumą turės Lietuvos 
lenkų rinkimų akcija. Sostinės tary
boje stipriausia bus Tėvynės sąjun
gos frakcija - 19 atstovų, lenkų rinki
mų akcija -11, LDDP - 8.

Tėvynės sąjungos (Lietuvos kon
servatorių) pirmininko V. Landsber
gio pareiškime sakoma: ’’Įvykę savi
valdybių rinkimai Lietuvoje rodo pir
miausia pagrindinį rezultatą - tai ne
pasitikėjimas valdančiosios LDD 

partijos vykdoma korupcijos ir žmo
nių skurdinimo politika. Šią politiką 
būtina keisti. Valdančioji partija ir 
Prezidentas turi atsakyti į esminį Lie
tuvos artimiausios ateities klausimą: 
ar jie pasiryžę atsisakyti gamybos 
smukdymo ir užkirsti kelią nusikals
tamumui, kuris jau prasiskverbė į pa
čios valdžios struktūras?“ Seime 
spaudos konferencijoje V. Landsber
gis pažymėjo, kad Tėvynės Santaros 
partijos gavo daugiau kaip dvigubai 
balsų už buvusios LKP bazėje įsikū
rusias LDD bei Valstiečių partijas. 
Jis teigė, kad tai yra žymiai labiau 
triuškinantis LDDP pralaimėjimas, 
negu tas pralaimėjimas, kurį patyrė 
dešinieji per Seimo rinkimus.

Savivaldybių tarybų rinkimuose 
daugiausia balsų gavo Lietuvos kon- 
srevatoriai ir mes juos sveikiname, 
tačiau po dvejų metų pareikalausime 
atsiskaityti su rinkėjais ir pažiūrėsi
me, kaip ir iš kokių lėšų jie įvykdys 
savo pažadus - padidins atlyginimus 
bei pensijas, sakė Seimo LDDP frak
cijos seniūnas G. Kirkilas ir jo pava
duotojas J. Karosas kovo 26-ąją 
LDDP būstinėje įvykusioje spaudos 
konferencijoje. Kaip teigė G. Kirki
las, iš 56 rinkimų apygardų 40-yje 
LDDP pagerino savo rezultatus, 4- 
iose nepasiekė nieko, 12-oje - padėtis 
pablogėjo: ’’Iki šiol šalies savivaldy
bėse turėjome 100 vietų, dabar skai
čius padidėjo beveik iki 300“.

Kovo 25-ąją Kaišiadorių rinkimų 
apygardoje penktą kartą mėginta 
išrinkti Seimo narį vietoje Prezidentu 
tapusio A. Brazausko. Šį kartą jie bu
vo sėkmingi, nes pripažinti įvyku
siais. Tiesa, pirmajame ture nugalėto
jas iš penkių kandidatų neišaiškėjo. 
Antrajame ture balandžio 8-ąją bal
savimo biuletenyje bus tik 2 pavardės 
- L. Sabučio (Tėvynės sąjunga) ir V. 
Einorio (LDDP).

Kovo 27 dienos vakare Vilniaus 
operos ir baleto teatre apdovanoti 
geriausi sezono Lietuvos teatro meni
ninkai. Devyniems laureatams įteik
tos skulptoriaus Stanislovo Kuzmos 
sukurtos ’’Kristoforo" statulėlės.

Geriausiojo sezono režisieriaus ti
tulą pelnė Rimas Tuminas už spek
taklio ’’Nusišypsok mums, Viešpatie“ 
režisūrą Vilniaus mažajame teatre.

Geriausia dramos aktore išrinkta 
Eglė Mikulionytė, sukūrusi Elizabet 
Fogler vaidmenį ’’Personoje“.

Geriausio dramos teatro aktoriaus 
titulas atiteko Gediminui Girdvainiui 
už Avnerio Rozentalio vaidmenį 
spektaklyje ’’Nusišypsok mums, 
Viešpatie“.

Geriausia sezono teatro scenogra
fe pripažinta Jūratė Paulėkaitė už 
spektaklio ’’Persona“ scenografiją.

Geriausiu teatro kompozitoriumi 
išrinktas Faustas Latėnas už muziką 
spektakliui ’’Nusišypsok mums, 
Viešpatie“.

’’Kristoforais“ buvo apdovanoti ir 
muzikinio teatro artistai. Geriausios 
šokėjos vardą pelnė balerina Eglė 
Špokaitė už Kitri vaidmenį spektak
lyje ’’Don Kichotas“. Geriausia voka-

Keliais sakiniais
O Lietuvos ambasadorių priėmė 
Italijos Prezidentas. Kovo 28 dieną 
Lietuvos Respublikos nepaprastasis 
ir įgaliotasis ambasadorius Italijoje 
Romanas Podagėlis įteikė skiriamuo
sius raštus Italijos Respublikos pre
zidentui Oskarui Luidži Skallarui. 
Po to vykusiame pokalbyje su aukš
tais Italijos valdžios pareigūnais, 
aptartos Lietuvos ir Italijos bend
radarbiavimo ryšiai, pranešė LR 
URM informacijos ir spaudos sky
rius.
O Britanijos bankas padės modern
izuoti buvusį sovietų aerodromą. 
Šiaulių miesto savivaldybės ir ”Phi-

Režisierius Rimas Tuminas.
Eltos nuotr.

liste pripažinta Irena Milkevičiūtė už 
Sentos partiją operoje ’’Skrajojantis 
olandas“.

Geriausias kompozitorius ir sce
nografas šiemet buvo renkami pirmą 
kartą, kaip ir pirmąkart skirta Padė- 

lips“ koncernas pasirašė sutartį dėl 
Zoknių aerodromo modernizavimo. 
Tam reikalui Didžiosios Britanijos 
bankas ’’Midland bank“ suteiks apie 
25 milijonų dolerių kreditą su 8,57 
proc. palūkanomis. Jį reikės grąžinti 
per 8,5 metų. ’’Midland bank“ fi
nansuos tik 85 proc. kontrakto su
mos, kitą lėšų dalį turi rasti miesto 
savivaldybė. Ji aerouosto moderni
zavimo projekte kviečia dalyvauti 
vietinius verslininkus, šalies firmas. 
□ Mokėsi "Geležinis vilkas". Kovo 
28 dieną 6 valandą ryto motorizuotas 
pėstininkų ’’Geležinio vilko“ briga
dos štabe Vilniuje suskambo aliarmo 
signalas. Taip prasidėjo ’’vilkiukų“ 
štabo, aprūpinimo dalių ir kuopų 
pratybos. Jos baigėsi kovo 30-ąją 3 

kos premija, atitekusi kritikei Danai 
Rutkutei už knygą ’’Mano jaunystes 
teatras“. Paskirta ir dar viena - Atra
dimo premija. Ji atiteko jaunam reži
sieriui Oskarui Koršunovui už spek
taklio ’’Senė 2“ režisūrą.

******
Teatro dienos proga Kovo 26-ąją 

Lietuvos valstybinis akademinis dra
mos teatras parodė Boriso Dauguvie
čio komediją ’’Žaldokynė“. Beje, tą- 
dien Borisui Dauguviečiui būtų suka
kę 110 metų. Jau ketvirtą kartą nuo 
1948 metų ’’Žaldokynę“ atnaujina re
žisierė Kazimiera Kymantaitė. Jos 
nuomone, ’’Žaldokynė“ turi gyvuoti 
teatre, nes yra atlaikiusi ne vienos 
santvarkos, situacijos kaitą ir vis dar 
gyva. Antrojoje šventės dalyje buvo 
pagerbti ir apdovanoti teatro veteranai.

******
Šiaulių dramos teatre dvidešimt 

pirmąjį kartą įteikta tradicinė A. 
Griciaus premija, skiriama už geriau
sią sezono vyro ir moters vaidmenį. 
Ją įsteigė akcinė bendrovė ’’Daugelių 
statybinės medžiagos“. Šiemet pre
miją gavo Fausta Laurinaitytė ir Sigi
tas Jakubauskas.

ELI

valandą nakties. Pratybose dalyvavo 
500 žmonių.
O Lietuviški maisto produktai pa
brangs. Lietuvos Vyriausybė nutarė 
nuo balandžio 1 dienos liberalizuoti 
pagrindinių maisto produktų antkai
nius, siekdama suvienodinti impor
tuotojų ir vietinių gamintojų kon
kurencines sąlygas. Iki šiol daugeliui 
Lietuvoje pagamintų maisto pro
duktų galioja maksimalūs prekybos 
antkainiai, o atvežtiems iš kitų val
stybių jie neribojami. Prekybininkai 
nesuinteresuoti prekiauti lietuviškais 
produktais, “kurių pardavimas arba 
neduoda pelno, arba to pelno mažai. 
Manoma, kad panaikinus antkainių 
ribojimą padidės maisto produktų 
kainos.

Keisis Kryžių kalnas
Kryžių kalnas ateityje turėtų pasip
ildyti Kristaus kančių keliu - jo įrengi
mo galimybės jau senokai svarsto
mos Šiauliuose, - rašoma ’’Lietuvos 
ryte“ 03 23 Laimos Peleckienės 
straipsnyje.

Diskusijos vyko ir vietinėje spau
doje - ar reikia ardyti nusistovėjusį 
šios populiarios vietos vaizdą, kur šį 
Kančių kelią reikėtų įrengti. Šis 
pasiūlymas aptartas Kauno arkivys
kupijos kurijoje įvykusiame Šiaulių 
atstovų bei dvasininkų, kultūros sri
ties darbuotojų iš Vilniaus, Kauno 
pokalbyje. Šiauliečiai siūlė Kristaus 
kančių kelią įrengti aplink Kryžių 
kalną, greta jau susiformavusio ta
ko. Kitas pasiūlymas buvo šį kelią 
įrengti taip, kad jis vestų maldinin
kus iki Kryžių kalno nuo plento 
Šiauliai-Joniškis pusės. Automobi
lių stovėjimo aikštelė būtų perkelta 
nuo kalno maždaug už 700 metrų. 
Toliau nuo kalno būtų iškelti ir pre
kiautojai, siūlantys įvairius suveny
rus. Privažiuoti arčiau kalno galėtų 
tik invalidai ir sergantys žmonės. 
Nuo naujosios automobilių stovėji
mo aikštelės Kryžių kalno link vestų 
takas, kurio dešinėje pusėje ir būtų 
įrengtos Kristaus kančių kelio sto
telės.

Kristaus kančių kelio stoteles, 
kurių būtų keturiolika, žymėtų ne
aukšti kryželiai, būtų įrengta vieta 
priklaupimui.

’’Dvasinės pagalbos 
centras dvejojantiems“

Apie tokio centro atidarymą Klaipė
doje praneša Janinos Bačiliūnaitės 

straipsnis ’’Lietuvos aide“ 03 23.
Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko 

bažnyčioje Telšių vyskupas Antanas 
Vaičius aukojo šv. Mišias, skirtas 
Telšių vyskupijos dvasinės pagalbos 
jaunimui centro Klaipėdoje atidary
mui. Tai kol kas vienintelis tokio po
būdžio centras Lietuvoje. Centro tiks
las - išklausyti, patarti abejojantiems 
jaunuoliams, ieškantiems atsakymo į 
daugelį skaudžių klausimų (konflik
tai su tėvais, narkomanija, alkoholiz
mas, sektantizmas).

Dvasinės pagalbos jaunimui cent
ro steigimo iniciatoriai - Kanados lie
tuviai, ypač Toronto Prisikėlimo pa
rapijos kunigas, išeivių lietuvių dva
sios vadas Edmundas Putrimas.

Centrą finansuoja Kanados užsie
nio reikalų ministerija, Kanados lie
tuvių katalikų centras, Klaipėdos 
įmonės, organizacijos.

“Mokytis - į JAV ir Angliją“
- skelbia Angelines Liaudanskienės 
straipsnio pavadinimas ’’Respubliko
je“ 03 25.

Atvirosios Lietuvos fondas pa
skelbė ketvirtus metus Lietuvoje or
ganizuojamų moksleivių mainų pro
jekto nugalėtojus, kurie fondų ’’Youth 
for Understanding” ir ASSIST lėšo
mis mokysis Anglijos ir JAV kole
džuose 3, 6 fr 12 mėnesių.

Kaip ’’Respublikai“ pranešė ALF 
’’Švietimas Lietuvos ateičiai“ progra
mų direktorė I. Marčiulionytė, lai
mingais tapo 32 iš 165 moksleivių, 
kurie gerai moka anglų kalbą, yra ko
munikabilūs, talentingi. Busimieji 
vienuoliktokai iš Vilniaus ir Kauno, 
Palangos ir Radviliškio, Ukmergės, 
Šiaulių ir Panevėžio turės retą progą 

pasimokyti elitinėse ugdymo įstaigo
se, į kurias savo vaikų neišgali įtaisy
ti net pasiturintys amerikiečiai ar bri
tai, nes moksleivio išlaikymas tokia
me koledže įvertintas 25 tūkst. do
lerių.

Minėto mainų projekto pagalba 
šiose angliakalbėse šalyse jau yra pa
simokę per 100 lietuvaičių.

Caritas Telšiuose
Apie Carito Telšių skyriaus veiklą ra
šoma ’’Dienoje“ 03 25 Leono Paribio 
straipsnyje ’’Atvežtų pietų mokiniai 
neatsisako“.

Dar taip neseniai visi jaunieji liep
laukiškiai, sulaukę ilgosios pertrau
kos, skubėdavo į mokyklos valgyklą 
papietauti. Daugiausia valgydavo 
kompleksinius pietus. Ir tik vienas ki
tas pasitenkindavo karšta arbata ir 
bandele. Prieš metus kitus pietaujan
čių mokyklos valgykloje skaičius 
sparčiai mažėjo. O jau pernai beveik 
niekas nebėgo į valgyklą: mokinių 
tėvai jau nebeturėjo už ką nupirkti ta
lonų karštam valgiui.

Neseniai Telšių rajono Lieplaukės 
pagrindinės mokyklos valgykla vėl at
gijo. Valgo visi septyniasdešimt mo
kinių. Už tai jie dėkingi Carito Telšių 
skyriui, kuris skynė lėšų vaikams mai
tinti. Tik direktoriui tenka kasdien va
žiuoti į Carito valgyklą parsivežti mo
kiniams paruoštą maistą.

Caritas pradėjo maitinti Nevarėnų, 
Nerimdaičių, MutkaiČių mokyklų 
auklėtinius.

Seinų vyskupo Antano 
Baranausko atminimas 

kenkia Seinams?
Taip pavadinta žinutė, išspausdinta 
’’Gimtajame krašte“ šių metų Nr. 12.

Atrodo, neišsipildys Lenkijos lie
tuvių noras pastatyti paminklų Seinų 

vyskupui (nuo 1897 m.), čia miru
siam ir Katedroje palaidotam Anta
nui Baranauskui. Žurnalistas Eugeni
jus Petruškevičius praneša, kad Seinų 
burmistras neleido mieste statyti 
paminklo (autorius G. Jokubonis) - 
atseit tai nesiderintų su centro archi
tektūra. S. Petruškevičius mano, kad 
tai tik išsisukinėjimas. Regioninėje 
spaudoje vysk. A. Baranauskas buvo 
apkaltintas antilenkiškumu, bendra
darbiavimu su carinės Rusijos val
džia. Lenkijos aukštoji dvasininkija 
neleidžia paminklo statyti ir Katedros 
šventoriuje. Vietos lenkai maną, kad 
A. Baranausko paminklas gali būti 
Seinų lietuvinimo pradžia.

Seinų lietuviai - jie čia sudaro ket
virtadalį gyventojų - norėjo A. Bara
nausko vardu pavadinti vieną miesto 
gatvių. Atrodo, ir to nebus.

O į Lietuvą norima atgabenti me
morialinę lentą Lietuvos ’’bičiuliui“ 
Juzefui Pilsudskiui jo gimtinėje.

Neįsileidžiama nelegalių 
imigrantą

Lietuvos pasieniečiai kovo 28-ąją ne
įleido iš Latvijos vykusio keleivinio 
traukinio su nelegaliais Azijos imi
grantais. Apie tai pranešė visi šalies 
dienraščiai. Pateikiame ’’Respubliko
je“ 03 29 išspausdintą pranešimą.

Kaip BNS korespondentui pasakė 
pasienio policijos Turmanto geležin
kelio punkto budėtojas, keleivinis 
traukinys sustabdytas per vieną kilo
metrą nuo sienos su Lietuva. Aplink 
traukinį išstatyta Latvijos pasieniečių 
sargyba, kuriai įsakyta neleisti pabė
gėliams išlipti ir leisti traukiniui va
žiuoti tik Lietuvos link.

"Mes neįsileidžiame nelegalių 
imigrantų, o ne traukinio“, - interviu 
BNS pasakė Pasienio policijos depar
tamento direktorius S. Stančikas. Jo 
žiniomis 14 vai. Latvijos Vyriausybė 

susirinko į posėdį ir svarstė, kaip iš
spręsti problemą. Pasieniečių žinio
mis, traukinyje, vykusiame iš Sankt 
Peterburgo į Truskavecą (Ukraina), 
yra 101 kurdų, afganistaniečių ir pa
lestiniečių pabėgėlis. Trys pabėgė
liai jau paguldyti į Lietuvos ligoni
nes, viena moteris pagimdė. Pabė
gėliai elgiasi ramiai, tačiau pasako
jama, kad vienas iš jų Pytalove (sto
tis Rusijoje prie pasienio su Latvija - 
E LR) bandė susideginti. O pirma
dienį (kovo 27 d.) jie jau nebenorėjo 
lipti iš traukinio Turmante. Devy
nias dienas nuo sienos prie sienos 
blaškomi išvarginti, suirzę žmonės 
gali tapti neramumų priežastimi.

Tai jau penktasis mėginimas 
įvežti šiuos pabėgėlius į Lietuvos 
teritoriją. ’’Mums nerūpi, kiek tai 
tęsis, - mes kaskart juos siusime at
gal“, - Reuter korespondentui Rygo
je pasakė vienas Latvijos imigra
cijos policijos pareigūnų.

Kaip BNS pasakė Turmanto ge
ležinkelio stotyje, pirmadienį (kovo 
27 d.) pabėgėliai buvo įsodinti į va
goną ir antrą valandą nakties išsiųsti 
traukiniu, vykstančiu iš Sofijos į 
Sankt Peterburgą. Juos Pytalovo 
stotyje vėl sulaikė Rusijos pasienie
čiai ir grąžino atgal.

Lietuvos URM įteikė notą Lat
vijos ambasadai Vilniuje, kurioje 
atkreipiamas dėmesys į kurdų pa
bėgėlių problemą Lietuvos ir Lat
vijos pasienyje. Notoje siūloma, 
kol nėra pasirašyta Lietuvos ir Lat
vijos vyriausybių sutartis dėl nele
galiai esančių asmenų susigrąžini
mo, panašiais atvejais iš anksto in
formuoti Lietuvą apie numatomą 
asmenų pervežimą tranzitu į trečią
sias valstybes, kartu pateikiant tų 
valstybių garantijas priimti perve
žamus asmenis.

V. Dimas
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Seime

Priimtas miestų ir rajonų 
tiesioginio valdymo įstatymas

Šauliai nenuleidžia rankų

** Per daug nesiginčydami beveik 
vieningai parlamentarai kovo 28 
dieną priėmė Seimo nutarimą ’’Dėl 
savivaldybių tarybų renkamų pa
reigūnų atsistatydinimo ir jų socia
linių garantijų“. Tai reikėjo padaryti 
kuo skubiau, nes išrinkus naujus na
rius į savivaldybių tarybas, senieji 
privalo atsistatydinti. Deja, dabartinė 
Lietuvos ekonominė padėtis tokia, 
kad kai kas gali likti ir bedarbiu, to
dėl numatyta tais žmonėmis pasirū
pinti. Su rinkimais susijęs ir Seimo 
priimtas įstatymas ”Dėl Respublikos 
miestų ir rąjonų tiesioginio valdy
mo“. Numatoma, jog savivaldybės 
institucijoms priėmus sprendimus, 
kuriais kėsinamasi į šalies teritorinį 
vientisumą arba pažeidžiama Lietu
vos Konstitucija, Seimas gali nutarti, 
kad tose vietose būtina laikinai pa
kviesti Vyriausybės įgaliotinį, kuris 
atliktų Tarybos ir Valdybos pirminin
ko pareigas. Projektą pateikė LDDP 
frakcijos narys P. Papovas ir pareiš
kė, kad tiesioginis valdymas yra nu
matytas Konstitucijoje. Projektui ne
atsirado jokių pastabų, o LDDP frak
cijos kitas atstovas A. Salamakinas 
mano, kad tiesioginio valdymo gali 
prireikti tuomet, kai rinkimus laimė
jusios partijos nesutars dėl koalicijos 
ir neišrinks savivaldybių valdžios 
(kiekviena taryba per du mėnesius tu
ri išrinkti merą, jo pavaduotojus, su
formuoti kitas savivaldybės instituci
jas). Krikščionių demokratų frakcijos 
nario P. Miškinio žodžiais, tiesiogi
nio valdymo įstatymą skubama pri
imti, nes kai ką neramina rinkimų re
zultatai. (Turima galvoje Lietuvos 
lenkų rinkiminės akcijos laimėjimai 
ir jos programos nuostata - kurti Vil
niaus ir Šalčininkų rajone lenkišką 
kraštą. Be to, kovo 28 dieną informa
cinė laida ’’Panorama“ pranešė, kad 
Švenčionių ir Švenčionėlių rajonuose 
jau renkami parašai dėl atsiskyrimo 
nuo Lietuvos. - O. M.)
Su įvykusiais savivaldybių rinkimais 
susijęs ir Seime priimtas įstatymas 
’’Dėl Respublikos savivaldybių aso
ciacijos pagrindinių nuostatų“. 
Opozicijos manymu, jas turėtų pri
imti pati susikūrusi asociacija, nes 
Seimas tik gaišta laiką visuomeninių 
organizacijų nuostatoms.

Kovo 28 d. priimtas bene metus 
rengtas Energetikos įstatymas, nu
matantis nacionalinės energetikos 
strategiją, kuri apibrėš energetikos 
plėtojimą, jos valdymo principus, 
formavimą. Energetikos strategiją 
dvidešimčiai metų turės sukurti 
Energetikos ministerija. Priimtame 
įstatyme nurodyta energetikos poli
tika, pagal kurią numatoma sudaryti 
palankias ekonomines sąlygas in
vesticijoms, skatinti konkurenciją ir 
privataus kapitalo dalyvavimą. Pla
nuojama sudaryti Energijos taupy
mo fondą energijos taupymo ir efek
tyvaus vartojimo programos priemo
nėms finansuoti. Priimtame įstatyme 
sakoma, kad Vyriausybė numatys 
valstybinės reikšmės energetikos 
įmonių valstybės kapitalo dalį, o 
vartotojų teises gins Vartotojų teisių 
įstatymas. Energetikos įstatymą Sei
mo ekonomikos komiteto vardu pa
teikė Tėvynės sąjungos (Konserva
torių) frakcijos atstovas S. Malkevi
čius, pastebėjęs, kad jo frakcija už tą 
įstatymą nebalsuoja. Laisvės frakci
jos narys P. Jakučionis pasakė, kad 
įstatymas nesustabdys energetikos 
monopolizavimo, be to, tai nelabai 
pavykęs bandymas suderinti Vy
riausybės ir energetikos vartotojų in
teresus.
**■ Kovo 28 d. priimta rezoliucija 
’’Dėl valstybinės Kėdainių chemi
jos gamyklos privatizavimo kon
kurso“. Ją pateikė Seimo Ekonomi
nių nusikaltimų tyrimo komisijos pir
mininkas, LDDP frakcijos narys V. 

Juškus. Jau seniau komisija buvo siū
liusi ministrui pirmininkui A. Šleže
vičiui, kad jis kreiptųsi į Prezidentą 
su teikimu atleisti iš pareigų Centri
nės privatizavimo komisijos (CPK) 
pirmininką K. Baranauską. Premje
ras to nepadarė, todėl kovo 28 d., 
svarstant Kėdainių gamyklos privati
zavimą ir Komisijai pateikus išvadas, 
kad CPK pažeidė Pirminio privatiza
vimo įstatymą, nes neteikė pirmeny
bės per konkursą siūlytam geriau
siam biznio planui, Seimo rezoliuci
joje ministrui pirmininkui dar kartą 
siūloma K. Baranauską atleisti. Tie
siogiai su Seimo narių nuomone dėl 
CPK pirmininko ministrui pirminin
kui A. Šleževičiui teko susidurti po 
pietų. Mat Seime buvo tradicinis Vy
riausybės pusvalandis. Būtent jo me
tu Seimo narys K. Jaskelevičius pa
siteiravo premjero, kaip tasai ketina 
elgtis, gavęs tokią rezoliuciją. A. Šle
ževičiaus žodžiais, Seimas turi teisę 
priimti visokius sprendimus, bet jis 
pats labai atsargiai žiūrįs į sprendi
mus dėl konkrečių asmenų, konkre
čių pareigūnų. ’’Neturint informacijos 
apie tai, kad buvo padarytos esminės 
klaidos privatizavimo procese, priva
tizuojant ne pagal mūsų Seimo pri
imtą Pirminio privatizavimo įstaty
mą, man sunku daryti išvadas“, - pa
reiškė ministras pirmininkas.

Lietuvos Sąjūdžio narys, Tauti
ninkų sąjungos frakcijos atstovas K. 
Uoka pasiteiravo A. Šleževičiaus dėl 
energetikos ministro. Mat pelnin
giausia pasaulyje prekyba dujomis 
bei degalais Lietuvoje nuostolinga. 
Sutarta į kitą Vyriausybės pusvalandį 
pakviesti energetikos ministrą A. 
Stasiukyną, kad jis pats atsakytų į vi
sus parlamentarų klausimus. Social
demokratų frakcijos atstovas A. Bas
kas pasiteiravo, ar Vyriausybė ketina 
teisingiau skirstyti pašalpas, kad kū
dikiai Lietuvoje nebadautų. Prelegen
tas stebėjosi, jog galbūt siekiama, 
kad vėliau žmonės sakytų: “Tai buvo 
laikai, kai badavo net kūdikiai“. De
mokratų frakcijos narys V. Petraus
kas teigė turįs žinių, kad Latvijoje pa
skelbti konkursai dėl naftos telkinių 
nuomos, nors dėl jų priklausomybės 
abiejų valstybių delegacijos dar nesu
tarė. Pasak A. Šleževičiaus, nesutarta 
dėl 4 kilometrų ekonominės jūros zo
nos, todėl latviai neatsakingai žiūri į 
neapibrėžtos atsakomybės zoną. 
“Minėti dalykai mūsų santykių nege
rina“, - pripažino premjeras.

Kovo 28 d. vakare R. Ozolas pa
teikė įstatymo ’’Dėl laikino prie
globsčio suteikimo asmenims, nu- 
kentėjusiems nuo stichinių ir socia
linių nelaimių kitose šalyse“ projek
tą. Jį parengė Seimo geros valios mi
sija, mananti, kad nepriėmus pabėgė
lių įstatymo, bet turint šį įstatymą ga
lima bus suteikti pagalbą nukentėju- 
siems kitų šalių piliečiams.

Kovo 28 d. taip pat priimti keli 
Užsienio kapitalo investicųų Lietu
vos Respublikoje įstatymo straips
niai, ratifikuota Lietuvos Respubli
kos ir Pasaulio banko paskolos su
tartis Klaipėdos aplinkosaugos pro
jektui finansuoti.

Kovo 25-ąją įsteigtas labdaros 
fondas ’’Pagalba Čečėnijos vai
kams“. Fondo tikslas - teikti materia
linę ir kitokią pagalbą Čečėnijos vai
kams, nukentėjusiems nuo karo, naš
laičiams ir kitiems tėvų netekusiems 
vaikams. Fondo steigimo iniciatorius 
- Lietuvos ir Čečėnijos tarpparlamen
tinių ryšių grupė. Fondo steigimo 
sutartį pasirašė trys Seimo nariai - V. 
Aleknaitė, R. Ozolas ir A. Endriu
kaitis, profesoriai A. Marcinkevičius 
ir P. Kaltenis, gydytoja R. Trakymie- 
nė ir pedagogė E. Žaidienė. Fondo 
prezidentu išrinktas A. Endriukaitis.

Ona Mickevičiūtė

Lietuvos šaulių sąjunga ( LŠS), 
atsikūrusi 1990 metų sausio 15-16 
dienomis per dalinių atstovų suva
žiavimą, pamažu stojasi ant kojų. 
Įvairių miestų rinktinės atsikūrė dar 
1989 metais. Sunkiais 1991-ųjų vasa
rio - kovo mėnesiais kartu su visais 
Laisvės ir Nepriklausomybės gynė
jais apie 200 LŠS narių stovėjo prie 
Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos, 
kitų pastatų. Pastaruosius porą metų 
Šaulių sąjunga atsidūrusi tarp dviejų 
ugnių, nes laiko save gynybine karine 
sąjunga, jai derėtų būti ginkluotai, 
tačiau tai - visuomeninė organi
zacija, kuria valstybės vyrai visai 
nenorėtų rūpintis. Apie tai, kaip Lie
tuvos šaulių sąjungai klojasi šiais 
metais, sutiko papasakoti jos vadas 
p. Rimvydas Mintautas. Kalbėjomės 
p. R. Mintauto kukliame bute sostinės 
Justiniškių rajone, dalyvaujant po
niai Marijai Mintautienei - LŠS Vil
niaus moterų rinktinės vadei.

- Vasario 24-26 dienomis Pabra
dės karinio mokymo lauke netoli 
Vilniaus buvo surengtos Lietuvos 
šaulių sąjungos pratybos “Partiza
ninio karo taktika”. Jos sukėlė ne
mažai kalbų. Prašome apie tai pa
pasakoti.

- Nuo 1945 metų tai buvo pirmo
sios kiek stambesnės šaulių pratybos. 
Mat dalyvavo 127 žmonės iš 8 rink
tinių. Visi šauliai buvo suskirstyti į 3 
kuopas, kurioms vadovavo rinktinių 
vadai ir štabų viršininkai. Savanoriš
kosios krašto apsaugos tarnybos 
(SKAT) štabas paskolino ginklų. Ka
ro akademijos instruktoriai mokė 
šaudybos, o 3 SKAT'o karininkai 
stebėtojai sekė pratybas. Iš pradžių 
poligono vadovybė išsigando, kad 
atvažiavo 150 “anarchistų“, mat bu
vo įpratę prie naujokų. Tačiau po 
pratybų pripažinta, kad šauliai yra 
tvarkingi bei drausmingi. Šauliai ne
gali būti kitokie, nes tai ne suvaryti, 
bet savo noru šaulystę pasirinkę lie
tuviai. Šaulių reikalui, daug ko atsisa
kydami, netgi skriausdami šeimas, 
atiduodame visą laisvalaikį. Tuo ir 
skiriamės nuo kariuomenės.

Pasitaiko ir linksmų dalykų: vasa
rio 24 dieną, šauliams traukiniu va
žiuojant į gana lenkišką Pabradę, ke
leiviai labai susidomėjo uniformuo
tais vyrais, todėl kažkuris pajuoka
vo, kad vykstą “tvarkyti“ “Armijos 
krajovos”. Vagonas kaipmat nuščiu
vo. Vėliau, per pratybas, “nušovė” 
savus, paskui atėmė iš “priešų” radijo 
siųstuvą ir perdavė “dezinformaciją”. 
Šaudyta manevriniais šoviniais, nau
doti sprogstamieji paketai, tačiau 
niekas nenukentėjo.

- Kiek žmonių priklauso LŠS, 
kam ji pavaldi, ko siekia?

- LŠS yra apie 7 tūkstančius žmo
nių, apie 3000 galėtų paimti į rankas 
ginklus, tačiau mums draudžiama 
juos turėti, juolab - laikyti savo na
muose. Šauliai neturi laipsnių, tik pa
reigybes. Iš viso yra 15 rinktinių ir 3 
atskiros kuopos, didžiausia rinktinė - 
apie 700 žmonių - yra Kaune, ma
žiausia - Skaudvilėje (150). Sąjungą 
sudaro rikiuotės, nerikiuotės bei gar
bės šauliai, taip pat rėmėjai. Turime 
vėliavą (Vyčio kryžius skydo fone), 
ženklą, Statutą. LŠS vadovauja va
das ir štabo viršininkas. Šaulių sąjun
ga palaiko labai gerus santykius su 
Krašto apsaugos ministru L. Linkevi
čiumi, sekretoriumi pik. J. Geču, 
Lietuvos kariuomenės vadu gen. J. 
Andriškevičiumi, Ginkluotųjų pajė
gų štabo viršininku pik. V. Tutkumi. 
Sąjungai daug kuo padeda SKAT 
vadas pik. Itn. A. Pocius ir visi sava
noriai. LŠS pareiškė norą prisijungti 
prie Krašto apsaugos ministerijos 
(KAM). Laukiame Teisingumo mi
nisterijos atsakymo, kaip visuomeni
nė organizacija gali būti pavaldi to
kiai ministerijai. Tačiau mes galime 
būti pavaldūs tik karine, gynybos 
prasme, kaip ginkluoti žmonės, o vi-

Lietuvos šaulių sąjungos vadas Rimvydas 
su kolegomis pratybų metu.
sa kita darytume pagal LŠS Statutą. 
Galutinai Lietuvos šaulių sąjungos 
likimą vis dėlto spręs visuotinis dali
nių atstovų suvažiavimas. Mūsų tiks
lai: stiprinti Nepriklausomybę, remti 
kariuomenę ir palaikyti ryšį su vi
somis krašto apsaugos struktūromis, 
rengti Lietuvos piliečius savo šalies 
gynybai, mokyti jaunimą. Turime 
numatę ir uždavinius, kuriuos taip 
pat stengiamės atlikti: ugdyti žmonių 
sąmoningumą, dorumą, skatinti, kad 
jie visą laiką būtų pasirengę ginti Tė
vynę, o prireikus, organizuoti pasi
priešinimą, pagalbą stichinių nelai
mių, katastrofų atvejais. Taip pat tu
rime padėti apskričių komendantū
roms saugoti karinius objektus, pat
ruliuoti. Sauliai siekia lietuvių tautos 
vienybės, yra tolerantiški kitų tauty
bių ir tikybų piliečiams, tačiau esame 
pasiryžę, iškilus pavojui, ginti ir sau
goti Lietuvą. Palaikome ryšius su vi
sais išeivijos šauliais, kurie mus su
pranta. Antai atvykęs iš Australijos 
prieš 1991 metų Rusijos pučą Aust
ralijos šaulys į Šaulių sąjungos su
važiavimą prisipažino, kad pats bijo, 
o mums patarė kovoti. Tokių moky
tojų vis dar pasitaiko, bet kai kas jau 
nebe lietuviai, nes degtinę vandeniu 
skiedžia...

- Ar LŠS atgavo prieškarį su
kauptą turtą, iš kokių lėšų ji ver
čiasi?

- Iki 1940 metų LŠS priklausęs 
nemažas turtas, įvairios vertybės ne
sugrąžintos, mat nėra įstatymo, pagal 
kurį visuomeninė organizacija galėtų 
tai atgauti. Iš dabartinės valdžios 
niekada negavome jokių pinigų, nes 
pasakyta, jog nėra galimybės. Pagrin
diniai rėmėjai yra išeivijos šauliai, 
kuo kas gali, tuo ir padeda. Mes sie
kiame draugauti su visomis užsienio 
lietuvių šaulių organizacijomis ir esa
me dėkingi už visokeriopą pagalbą. 
Iš jų pinigų kas mėnesį 2000 eg
zempliorių tiražu leidžiame spalvotą 
’’Trimito“ žurnalą. Išeivijos šauliai 
buvo pakvietę mane į savo dalinių 
atstovų 13 suvažiavimą Čikagoje, 
apmokėjo visas kelionės išlaidas. Ne
mažai šaulių atvyksta į Lietuvoje 
vykstančius LŠS renginius, tačiau tai 
dažniausiai 70 metų sulaukę žmo
nės, kuriems sunku keliauti. Išeivi
jos šauliai siūlė mums nupirkti gink
lų arba sudaryti sutartis su Europos 
tiekėjais, kad jie tiektų šauliams 
ginklus į specialias parduotuves. Te
lieka gauti tiems ginklams leidimus. 
Du kartus susitikimuose su Prezi
dentu A. Brazausku krašto apsaugos 
ministras L. Linkevičius aiškino val
stybės vadovui, kad mums reikia 
turėti ginklus, juolab kad dauguma, 
stovėję su tais ginklais prie AT rū
mų, juos tebeturi savigynai. Jų iš 
šaulių niekas negali atimti, nors Pre
zidentas to ir pageidavo.

Apsirengti taip pat turime kuo, 
nes iš vokiškos labdaros gavome 
1500 gražių uniformų, maskuojan
čios spalvos nusipirkome patys. Visi 
mūsų meno kolektyvai aprengti, taip 
pat ir Sąjungos choras ’’Perkūnas“.

Mintautas (dešinėje pirmas) 
Romo Eidukevičiaus nuotr.

Daugelyje miestų, pavyzdžiui, Pa
nevėžyje, Utenoje, Šaulių namai at
gauti. Viskas priklauso nuo vietos 
valdžios. Antai vyksta tikras karas su 
Kauno savivaldybe, kuri nenori grą
žinti Šaulių namų (Laisvės alėja, 20; 
dabar - 34). Netgi po ministro pirmi
ninko A. Šleževičiaus rašto atgavo
me tik antrąjį aukštą, pirmąjį Kauno 
merija tuo metu tyliai kažkam par
davė. Be to, sovietmečiu, statant ’’Ži
nijos“ draugijos pastatą, dalis senojo 
statinio buvo nugriauta. Kreipėmės ir 
į teismą, ir į Prezidentą, bet, matyt, 
dabartinė Lietuvos valdžia prieš Kau
no meriją bejėgė. Šiauliuose šauliai 
jiems priklausiusį pastatą pasirengę 
ginti net ginklu...

Mes nenorime pyktis su valdžia, 
bet pripažįstame, kad ji - ne mūsų, 
nes dar nėra nepriklausomos Lietu
vos. Juk valdo tie patys... O štai kraš
to apsaugos ministrui L. Linkevičiui 
neturime jokių priekaištų, jis ką gali, 
tą daro, net išėjo iš Seimo naciona
linio saugumo komiteto, kuriam va
dovauja šauliams pasitikėjimo neke
liančios praeities rašytojas Vytautas 
Petkevičius.

- Kokio amžiaus žmonės prik
lauso LŠS, kuo jie domisi? Ar pas
taruoju metu ateina naujų ?

- LŠS priklauso visokio amžiaus 
žmonės. Štai Vilniaus skyrių 1989 
metų rudenį atkūrėme keturiese: du 
buvome vyresni, o du visiškai jauni 
studenčiokai. Per porą metų suteikė
me Šaulio garbės vardus beveik vi
siems iki karo buvusiems šauliams ir 
nepriklausomybės kovų dalyviams, 
kurie liko gyvi. Apie 20 nuošimčių 
narių yra maždaug 25 metų, daug yra 
ir vaikų, kuriuos priimame nuo 14 
metų. Baigiantis 1994-siems, prasi
dedant 1995-siems, įstojo dar 500 ga
na jaunų žmonių. Norime keisti Sta
tutą, kad mokyklose kurtųsi jaunųjų 
šaulių rinktinės, kurios veiktų pana
šiai kaip skautai, tik gautų daugiau 
karybos žinių. Ir apskritai šauliai turi 
daugiau mokytis, mažiau susirinkę 
tuščiai plepėti. Beje, Šaulių sąjungai 
priklauso beveik 70 moterų, Vil
niaus rinktinėje yra 15, kitose - po 
10-12. Į Lietuvą iš JAV prieš du me
tus grįžo 93 metų šaulys Vincas Ta
mošiūnas, kuris visą gyvenimą pra
leido toje šalyje ir dirbo Fordo ga
mykloje, nepriimdamas Amerikos pi
lietybės. Jį ir kitus garbės šaulius glo
boja Vilniaus rinktinės moterys. 
(Apie moteris - Šaulių sąjungos nares 
papasakosime ateityje - O. M.)

- Gerbiamas pone vade, prašy
čiau šiek tiek papasakoti apie save.

- Per gyvenimą labiausiai domė
jausi ginklais. Apie juos rašau ’’Tri
mite“ ir kitur. Nuo 1989 metų nesu 
neatostogavęs, nes apie metus vado
vavau Vilniaus rinktinei, paskui bu
vau LŠS štabo viršininku, o nuo 
1994 metų - šaulių vadas. Darbo ne
bijau jokio, juk šiandien - šaulių va
das, ryt - eilinis šaulys. Jokių ambici
jų negali būti, mes ateiname ir išei-

r name, o Lietuva lieka.
Kalbėjosi Ona Mickevičiūtė
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Kovo 4-oji - Šv. Kazimiero, Lie
tuvos globėjo diena. Vasario 16-oji ir 
Kovo 11-oji - Lietuvos nepriklauso
mybės dienos. Todėl nenuostabu, kad 
Paryžiaus lietuvių bendruomenė pa
sirinko kovo 4-ąją, norėdama pami
nėti visas datas iš karto.

Kaip ir pernai, lietuviai ir Lietu
vos draugai prancūzai apie 15 valan
dą rinkosi į italų misijos bažnyčią 
Goujon'o gatvėje. Atvyko nemažai 
svečių iš provincijos: Alzaso, Nor
mandijos ir kitų. Tai įvairių draugiš
kų asociacijų atstovai, norintys padėti 
Lietuvai, ją mylintys ir gerbiantys. 
Atėjo ir prancūzų jaunimo grupė - 
studentai lituanistai bei Lietuvos bi
čiuliai latviai, gudai, lenkai ir kt.

15 vai. 30 minučių. Tėvas Yves 
de Mallmann, Paryžiaus Arkivysku
pijos Generalinis vikaras, ir monsin
joras Jonas Petrošius, Prancūzijos lie
tuvių katalikų misijos vadovas, pra
deda pamaldas už mūsų tėvynę Lie
tuvą. Pamokslą sako tėvas Yves de 
Mallmann. Jis kalba apie šv. Kazi
mierą, apie sunkų Lietuvos nueitą 
kelią, apie jos Nepriklausomybės 
istorinę reikšmę, apie draugiškus 
prancūzų jausmus Lietuvai.

’Tegloboja ir toliau jus šv. Kazi-

Trumpai iš Prancūzijos

Skaudi netektis
”EL“ jau trumpai pranešė, kad 

1995 m. kovo 12 d. Paryžiuje mirė 
žymus lietuvių dailininkas, tapytojas, 
Vytautas Kasiulis (gimė 1918 m. 
balandžio 23 d. Simne). V. Kasiulis 
1941 m. Kaune baigė Taikomosios 
dailės instituto dekoratyvinės tapybos 
skyrių. Iki 1944 metų vasaros velio
nis šiame institute dėstytojavo. Nuo 
1948 m. V. Kasiulis gyveno Paryžiu
je. 1950 metais Hallmarko premijos 
konkurse laimėjo 11-tą vietą už 
’’Motinystės“ paveikslą. Jo darbus 
įsigijo galerijos savininkas Stiebei 
bei Prancūzijos, JAV, Skandinavijos 
šalių kolekcionieriai.

V. Kasiulis yra surengęs daug 
personalinių parodų. Jo tapybą gali
ma suskirstyti į tris periodus:

1) Kauno (tapytujas-klasikinis 
realistas-psichologas);

2) Freiburgo (dailininkas-koloris- 
tinių ir ornamentinių tendencijų šali
ninkas);

3) Paryžiaus (V. Kasiulis - spalvi
nių problemų sprendėjas, spalvinių- 
schematinių žmonių šešėlių vaizduo
tojas).

42-oji Europos 
lietuviškųjų studijų 

savaitė vyks 
1995 m.

liepos 31-rugpjūčio 6 d. d., 
Vasario 16 gimnazijoje, 

Romuvoje, 
68623 Lampertheim,

Lorscherstr. 1, 
Vokietijoje.

Studijų savaitės moderatoriai - 
Darius Kuolys (Vilnius) ir Vincas 

Natkevičius (Viernheim).
Organizatoriai -

Alina Grinienė ir inž. Robertas 
Šneideris iš Mūncheno.

Pragyvenimas dienai, gyvenant 
viengubam kambary, kainuos 55 

DM, dvigubam - 45 DM.
Registracijos mokestis - 100 DM, 

jaunimui - 50 DM.

Prašom registruotis 
pas Aliną Grinienę:

A. Grinius, Diamanstr. 7, 
80995 Mūnchen,

Deutschland. TeL 089-1504471.
Rengėjai 

mieras, telaimina visus Aukščiau
sias!”- baigia savo pamokslą tėvas 
Yves de Mallmann. Šv. Mišių pabai
goje, kaip visada, skamba patriotinė 
giesmė ’’Marija, Marija“. Ją įrašo ka
talikiškų laidų Notre-Dame radijas. 
Kol svečiai ir šeimininkai pereina į 
parapijos salę, radijo žurnalistė kal
basi su Jean-Christophe Mončiu apie 
Lietuvos kultūrą, o su šių eilučių 
autoriumi - apie Lietuvos Bažnyčios 
padėtį seniau ir dabar. Radijo laida 
transliuota kovo 20 dieną. Ji buvo 
girdima visoje Prancūzijoje.

Parapijos salė buvo šventiškai pa
puošta. Prieangyje - nedidelė lietuvių 
liaudies dirbinių, kasečių ir liaudies 
muzikos plokštelių mugė.

16 valanda 30 minučių. Skamba 
Lietuvos himnas: gieda visa salė. Iš
kilmingą minėjimą pradeda Prancū
zijos lietuvių bendruomenės (PLB) 
naujasis pirmininkas p. Perkūnas 
Liutkus. Jis savo trumpoje kalboje 
pabrėžia, kad (PLB) atjaunėjo, kad 
visi lietuviai, tiek jauni, tiek seni, 
šiandien džiaugiasi, jog Lietuva lais
va. Kalbantysis linki visiems geros 
kloties ir puikios šventinės nuotaikos.

Toliau kalba ponia Ugnė Karve
lis, Lietuvos nuolatinė atstovė prie

Gedulingos pamaldos vyko 1995 
m. kovo 17 d. Paryžiaus Saint Vin
cent de Paul bažnyčioje. Tą pačią 
dieną tapytojas palaidotas Pantin ka
pinėse.

Musicora
1995 m. kovo 18-19 d. Versalio 

parodų rūmuose vyko ’’Musicoros“ 
renginiai. Kovo 18 d. pianistė Mūza 
Rubackytė surengė solinį rečitalį, o 
kovo 19 d. konferencijų salėje (salia 
la Fontaine) muzikologė iš Vilniaus 
Rūta Skudienė supažindino prancūzų 
publiką su M. K. Čiurlionio gyveni
mu ir kūryba. Parodų salėje buvo 
įrengtas stendas, skirtas M. K. Čiur
lioniui. Lietuvos kultūros ministerijos 
įgaliotų Mūzos Rubackytės ir jos vy
ro Aleksandro pastangų dėka Lietu
vos vardas plačiai nuskambėjo ”Mu- 
sicoroje“.

Moksleiviai draugauja
Paryžiaus katalikiškasis berniukų 

licėjus ’’Haute Feuille“ užmezgė 
draugiškus ryšius su Vilniaus 27-ąja 
vidurine mokykla. ’’Opus Dei“ ini
ciatyva moksleiviai paryžiečiai gavė
nios metu mažiau valgo, taupo pini
gus, kad Velykoms galėtų į Vilnių

Vilniaus berniukų choro viešnagė 
Austrijoje

Š.m. balandžio 17-22 dienomis 
Austrijoje, Zalcburgo žemėje viešės 
Vilniaus berniukų choras ’’Rytas“, jo 
meno vadovė Irena Šumauskaitė-Vi- 
sockienė. Išvyką, pažymint Lietuvos 
ir Zalcburgo bendradarbiavimo 25- 
metį, organizavo Lietuvos švietimo ir 
mokslo ministerija, Lietuvos-Austri
jos draugija kartu su Zalcburgo že
mės mokyklų taryba ir Zalcburgo- 
Lietuvos draugija.

JUNESKO (UNESCO). Ji pasakoja 
apie Lietuvos skyriaus veiklą, supa
žindina su savo darbo rezultatais.

Oficialią šventės dalį užbaigia 
Lietuvos ambasadorius Prancūzijoje 
p. Ričardas Bačkis. Jis šiek tiek pri
mena Lietuvos istoriją, kalba apie eg
zistuojančius tamprius Lietuvos- 
Prancūzijos ryšius įvairiose srityse, 
apie vaisingą abiejų šalių bendradar
biavimą. Ambasadorius atskirai krei
piasi į Lietuvos jaunimą, studijuo
jantį Paryžiuje, linki jam sėkmės 
moksle ir kūrybingo darbo savo tėvy
nėje.

Po oficialiosios dalies Paryžiaus 
lietuvių jaunimo grupė atlieka keletą 
meninės programos numerių. Skam
ba kanklių muzika, lietuvių liaudies 
dainos ir klasikiniai kūrinėliai.

Šventė baigiasi draugystės kok
teiliu. Menėje visi šnekučiuojasi, už
mezgamos naujos ir atgaivinamos se
nos pažintys. Čia pat ’’Lietuvos avia
linijos“ organizuoja loteriją. Di
džiausias laimėjimas - nemokama ke
lionė į Lietuvą. Laimė nusišypsojo 
šešiolikmečiui Paryžiaus lietuvaičiui 
Algiui Masiuliui.

doc. Laurynas Skūpas

pasiųsti dovanėlių: knygų, žurnalų ir 
kt. Kovo 21 d. doc. L. Skūpas šiame 
Paryžiaus licėjuje pravedė dvi pamo
kas apie Lietuvą.

Prancūzų kalbos 
vasaros stovykla

Paryžiaus Brevent katalikų jau
nuoliu ’’Opus Dei“ grupė numato lie
pos mėnesį organizuoti Dzūkijoje, 
netoli Merkinės, prancūzų kalbos 
kursus Lietuvos vyresniųjų klasių 
moksleiviams ir studentams. Kovo 
25 d. doc. L. Skūpas pakviestas į 
Brevent centrą plačiau supažindinti 
jaunuolius apie Lietuvą, ypač apie 
Dzūkiją, jos žmones ir lietuvaičių 
godas.

Apie Lietuvą - 
prancūziškai

Ką tik išvydo dienos šviesą žurna
listo velionio L. Teiberio knyga ”Li- 
tuanie“ (leidykla ’’Carthala“). Auto
rius plačiai pasakoja apie savo krašto 
praeitį, folklorą, istoriją ir apie da
bartį. Knyga iliustruota. Kaina - 100 
frankų. Tai dar vienas svarbus žings
nis suartinant prancūzų ir lietuvių 
tautas.

doc. Laurynas Skūpas

Berniukų choras ’’Rytas“ balan
džio 18 d. 20.00 vai. koncertuos 
Zalcburgo Pranciškonų bažnyčioje, 
balandžio 19 d. 15.30-16.45 vai. dai
nuos Zalcburgo miesto visuomenei 
Standesaal, Mozartplatz 1. Vilniaus 
berniukų choro koncertai taip pat 
vyks St. Johano ir Zalfeldeno mies
tuose. Bus atliekami Lietuvos bei 
Austrijos kompozitorių kūriniai, reli
ginė muzika. ELI

Lietuvos meno 
dokumentika 

Balzeko muziejuje
Chicagoje, Balzeko lietuvių kultū

ros muziejuje, atidaryta paroda ’’Ne
seni dokumentai / Naujos tendencijos 
lietuvių dailėje“. Parodą, kurioje eks
ponuojami dailininkų projektai, brė
žiniai, tekstai, skaidrės, videojuostos 
ir kita meninių idėjų dokumentinė 
medžiaga nuo 1978 m. iki šiandie
nos, surengė Vilniaus šiuolaikinio 
meno centras. Mat pasikeitimas paro
domis tarp Balzeko lietuvių kultūros 
muziejaus Chicagoje ir Vilniaus 
šiuolaikinio meno centro yra ’’Chica
go Artists International“ programos 
dalis.

’’Oscarai“ ir Lietuva
Kovo 27 d. Los Angeles buvo 

įteikti JAV kino meno akademijos 
apdovanojimai - ’’Oscarai“. Užsienio 
filmų kategorijoje šis apdvanojimas 
atiteko rusų režisieriaus Nikitos Mi
chalkovo filmui ’’Išvarginti saulės“, 
kuriame pagrindinį vaidmenį atlieka 
lietuvių aktorė Ingeborga Dapkūnaitė.

Šį filmą prieš kelis mėnesius galė
jo pamatyti ir vilniečiai. Tuomet į fil
mo premjerą atvykęs režisierius pa
sakojo apie savo kilmę. Jis sakė esąs 
rusų poetų N. Končialovskajos ir S. 
Michalkovo sūnus, pagal tėvo liniją 
kildinąs save iš gediminaičių. Reži
sierius, viešėdamas Vilniuje, pasako
jo, jog 1. Dapkūnaitę pakvietė dirbti į 
šį filmą pamatęs besišypsančios 
aktorės nuotrauką, nors prieš tai ne
buvo matęs jos vaidinant jokiame ki
tame filme. Anot ’’Lietuvos ryto“, sa
vo žaviai šypsenai I. Dapkūnaitė turi 
būti dėkinga jau antrąsyk. Kaip tik 
dėl jos nepakartojamos šypsenos 
anglų režisierius S. Stokesas aktorę 
išsirinko į tarptautinį projektą-spek
taklį ’’Kalbos klaida“, statytą Čikago
je. Vėliau I. Dapkūnaitė ištekėjo už 
S. Stokeso ir dabar gyvena Londone, 
vaidina Anglijoje, JAV, Rusijoje. Už 
vaidmenį režisieriaus V. Todorovs- 
kio filme ’’Pamaskvio vakarai“ ji ga
vo prizą Ženevoje.

Beje, Los Angeles vykusi apdova
nojimo ’’Oscarais“ ceremonija mums 
gali būti įdomi ir tuo, jog šešis 
’’Oscarus“ pelniusio JAV filmo ”For- 
restas Gumpas“ režisierius Robertas 
Zemeckis, kaip kalbama, yra lietuvių 
kilmės.

Kino pavasaris
Vilniuje, ’’Lietuvos“ kino teatre, 

vyko Prancūzijos, Vokietijos ir Lie
tuvos vaidybinių filmų festivalis 
’’Kino pavasaris“, skirtas kino šimt
mečiui. Daugelis pristatomų filmų 
(viso jų buvo 24) - jaunų režisierių 
kūriniai, pastatyti daugiausiai 1993- 
1995 m.

Festivalio atidarymo metu paro
dytas vieno iš pasaulio jaunojo kino 
lyderių, festivalio žvaigždės, režisie
riaus postmodern isto Leos Caraxo 
filmas ”Pont-Neuf meilužiai“, kurtas 
kelerius metus ir galiausiai baigtas 
1991 m. Pats režisierius teigia atvy
kęs į Vilnių susitikti su lietuvių reži
sieriumi Šarūnu Bartu, kurį vertinąs 
labiausiai iš visų šiuolaikinių režisie
rių. Gali būti, jog Š. Bartas ir jo filmų 
aktorė K. Golubeva vaidins naujaja
me L. Caraxo filme. ’’Kino pavasary
je“ pristatyti trys šio režisieriaus fil
mai. Be jau minėto buvo ir debiutinė 
L. Caraxo juosta ”Boy meets giri“, 
kritikos pavadinta viso dešimtmečio 
atradimu, taip pat ’’Blogas kraujas“.

Prancūzijos kiną pristatė ir šios 
juostos: ’’Cezariu“ už geriausią de
biutą apdovanotas J. Audiard filmas 
’’Žiūrėk į krentančius žmones“, mei
lės peripetijų persunktas A. Desrosie- 
res ”Po atviru dangum“, C. Corsini 
’’Mylimieji“, ironiškas M. Vemoux 
filmas ’’Niekas manęs nemyli“.

Pažintį su Vokietijos kinemato

grafija padėjo užmegzti septyni fil
mai, kurių bene garsiausias P. Aldo
no ’’Saldainiukas“.

Festivalyje pristatyti trys nauji lie
tuvių filmai. Ekrane išvydome R. Li
leikio filmą ’’Anapus“, pasakojantį 
apie lietuvių kilmės žydų poetą M. 
Katzą. A. Stonys pristatė naują doku
mentinę juostą ’’Antigravitacija“. 
Festivalyje žiūrovai pirmą kartą matė 
ir Algimanto Puipos vaidybinį filmą 
’’Žaibo nušviesti“. Parodyti ir jau ži
nomi filmai: A. Jevdokimovo ’Tink
lai“, Š. Barto ’’Koridorius“, A. Šiušos 
”Ir jis pasakė jums sudie“.

Mūsų teatras 
Australijoje

Australijoje baigėsi 43-asis tarp
tautinis Perto festivalis. Apie jį rašo
ma ’’Dienoje“. Bene pirmą kartą ne
pažįstamoje Australijoje taip įvairia
pusiškai buvo reprezentuotas Lietu
vos menas: festivalyje dalyvavo jau
no, talentingo režisieriaus O. Koršu
novo trupė, Vilniaus universiteto lie
tuvių liaudies dainų ir šokių ansamb
lis, vadovaujamas V. Aleksandravi
čiaus, Petro Vyšniausko džiazo kvar
tetas su Veronika Povilioniene, veikė 
Stasio Eidrigevičiaus darbų paroda.

Festivalio teatro, cirko ir kabareto 
programoje dalyvavo keturiolika tru
pių. Daugiausia dėmesio skirta Ang
lijos karališkajam nacionaliniam 
teatrui, Dublinio ’’Abbey Theatre“ ir 
Lietuvos režisieriui Oskarui Koršu
novui bei jo trupei. Jauno, talentingo 
režisieriaus spektaklių trilogija jau 
rodyta daugely pasaulio šalių, bene 18 
tarptautinių festivalių. Perto festivaly
je parodyta pirmoji trilogijos dalis - 
spektaklis ’Ten būti čia“. Australijos 
žiūrovai šiltai priėmė spektaklį, pasta
tytą pagal jiems beveik nepažįstamo 
rusų menininko avangardisto Danijilo 
Charmso apsakymus, nors pats reži
sierius ir nerimavo, kaip jo kūrinį ver
tins Australijoje - keistoje ir nepažįs
tamoje. Tiesa, Perto festivalio recen
zentai, kritikai vertindami spektaklį 
vadino jį siurrealistiniu, pilnu absurdo 
ir juodo humoro, bet nepamiršo supa
žindinti australų su pačiu D. Charmsu 
- vienu ryškiausiu oberių (obeliais bu
vo pasivadinusi unikali rusų meninin
kų avangardistų grupė, veikusi 3-4 de
šimtmetyje Peterburge) atstovu, 1942 
m. nužudytu KGB.

’’Ten būti čia“ turbūt pirmą kartą 
buvo atliekamas anglų kalba. Po sėk
mingų lietuviškos trupės pasirodymų 
buvo aptarti ir gastrolių planai po 
kitus Australijos miestus, Kanadą, 
Honkongą.

Prancūzo siurrealisto 
paroda Vilniuje

Vilniaus šiuolaikinio meno cen
tras kartu su Prancūzijos kultūros 
ministerija bei ambasada Vilniuje 
surengė garsaus siurrealisto Man Ray 
fotografijų ir objektų parodą. Šio 
menininko darbai, apimantys 1917- 
1970 m. laikotarpį, Lietuvoje pris
tatomi pirmą kartą. Taip pat rodomi 
ir 1923-1926 m. sukurti Man Rėjaus 
filmai.

Parodoje eksponuojama 11 objek
tų ir 83 fotografijos, jose įamžinti 
garsūs žmonės, su kuriais Man Ray 
yra bendravęs ar rengęs tarptautines 
parodas - tai dailininkai Salvadoras 
Dali, Pablo Picaso, režisierius Luisas 
Beniuelis, rašytoja Virginia Vulfetc.

Man Ray gimė 1890 m. Filadelfi
joje. Būdamas 25 metų Niujorke su
rengė pirmąją savo darbų parodą. i 
Man Ray metė tapybą, ėmėsi pieši- I 
mo, vėliau - objektų ir fotografijos.
Nuo 1922 m. jis fotrografavo daug 1 
aktų, kūrė fotoviršelius žurnalams.
Kartu su prancūzų menininku Marcei t
Duchamp kūrė eksperimentinius fil- s
mus, kurių vienintelė tema - sudėtin
gas moters ir vyro susitikimas. Man 
Ray mirė 1976 m. Paryžiuje, palikęs 
didelę savo kūrinių kolekciją.
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Vyrai, atsiliepkit!
Laikas nenumaldomai skaičiuoja 

metus. Tolsta kraupūs 1939-1941- 
ieji, hitlerinė okupacija, karo ir poka
rio metai. Tų metų kruvinos, permai
ningos grumtynės į savo verpetą 
buvo įsukusios ir Lietuvos vyrus, jie 
pergyveno raudonąjį ir rudąjį tautos 
genocidus, prieš savo valią teko 
kovoti ir vienoje ir kitoje barikadų 
pusėje, tikintis, kad tai atneš Tėvynei 
laisvę ir nepriklausomybę. Labai 
svarbu, kad tai, ką jie pergyveno, už
rašyti, palikti ateinančioms kartoms, 
bet nenusinešti Anapilin...

Leidykla ’’Kardas“ intensyviai 
renka tokius prisiminimus ir ruošiasi 
išleisti knygas apie: 1) 1940-1941 m. 
Lietuvos kariuomenės likvidavimą, 
karininkų ir kareivių genocidą; 2) 
1941 m. birželio 22-25 d. sukilimą - 
II dalį (I dalis išleista 1994 m.); 3) 
Lietuviškąją diviziją, jos tragiškus 
kovos kelius, kuriuos slėpė komisarai 
ir NKVD; 4) Lietuvos vietinę rinkti
nę ir Tėvynės apsaugos pulko kovas 
prie Barstyčių ir Sedos; 5) Lietuvių 
dalyvavimą Sąjungininkų kariuo
menės mūšiuose Vakarų fronte; 6) 
Antibolševikinę ir antinacinę rezis
tenciją.

Kas bijo pasirašyti tikra pavarde, 
gali prisiminimus pasirašyti slapyvar
džiu, leidyklai pateikdamas tikrą pa
vardę. Ji bus laikoma paslaptyje.

Prisiminimus, nuotraukas siųsti 
adresu: Leidykla ’’Kardas“, Box 
1847,2043 Vilnius, Lithuania.

Leidyklos "Kardas" taryba

Dėj minėjimo 
Štuthofe

"Štuthofas - Lietuvos gyventojų 
kančių simbolis nacių okupacijos 
metais". Taip vadinasi straipsnis, 
išspausdintas "EL“ N r. 12. Jo 
autorius Stanislovas Buchaveckas 
paprašė papildomai paskelbti tokį 
pranešimą.

Dėl straipsnyje minimo nacių 
’’Dievų miško“ konclagerio buvusio 
kalinio Mykolo Pečeliūno, gyvenan
čio Gdanske, pablogėjusios sveikatos 
prašau kol kas jam neskambinti. O 
dėl Štuthofo konclagerio likvidavimo 
50-mečio aukų pagerbimo renginio, 
kuris vyks netrukus, gegužės 8-9 die
nomis, geriausia kreiptis į šios sukak
ties renginio koordinatorius nuo Lie
tuvos valstybės: Algimantą Degutį 
Lietuvos Respublikos ambasadoje 
Varšuvoje (telef. 625-33-68) arba 
Vilniuje į Giedrių Puodžiūną (telef. 
62-35-81) ir Eugenijų Ignatavičių 
(61-85-52), Lietuvos URM parei
gūnus.

Istoriko paslaugos
Esu ’’Europos lietuvio“ autorius 

beveik nuo redakcijos persikėlimo į 
Vilnių. Daugiausia rašau apie 1941- 
1944 metų Lietuvos istorijos laiko
tarpį, su kuriuo susijusių aktyvių 
mūsų krašto daug žmonių atsidūrė 
išeivijoje artėjant antrajai sovietinei 
okupacijai.

Daug lietuvių išeivių apsigyveno 
ir Didžiojoje Britanijoje. Tie žmonės 
yra 1939-1944 m. įvykių Lietuvoje 
liudininkai, galintys atsiminimais 
papildyti šio laikotarpio archyvinę 
medžiagą, istorijos mokslo spragas, 
dėl kurių kyla keblumų vertinant 
praeitį, taip pat diplomatiniams san
tykiams tarp valstybių, kontaktuose su 
tautinėmis bendruomenėmis. Žmo
nių, galinčių atsiminimais padėti isto
rikams, kaskart mažėja, yra pavojus, 
kad neliks jų asmeninių archyvų, ne
dideliu egzempliorių skaičiumi išleis
tų vertingų leidinių.

Prašau Lietuvos istorijos tyrimų 
tikslu man suteikti paramą kelionei į 
Didžiąją Britaniją ir buvimui joje ar
ba tarpininkauti finansuojant mano 
sumanymą minėtoje šalyje.

Stanislovas Buchoveckas
(Buchaveckas) 

Lietuvos istorijos instituto 
bendradarbis

Tarptautinės akcijos už mirties bausmės 
panaikinimą

Vasario 25 dieną Romoje, trans
nacionalinės transpartinės Radikalų 
partijos būstinėje (Via di Torre Ar
gentina 76) įvyko ’’HANDS OFF 
CAIN“ tarybos susirinkimas, kuria
me buvo diskutuota mirties bausmės 
problema. ’’Hands off Cain“ (’’Šalin 
rankas nuo Kaino“) - taip vadinasi 
pilietinės bei parlamentinės kampani
jos už mirties bausmės panaikinimą 

• visame pasaulyje iki 2000 metų Aso
ciacija (NGO - nevyriausybinė orga
nizacija), įkurta jos steigiamajame 
kongrese 1993 gruodžio 9-10 dieno
mis Briuselyje. Jame buvo išrinkta 
17-kos narių taryba (Management 
Council) ir 19-kos asmenų Garbės 
prezidiumas (Honorary Presidency). 
Tarybos ir Garbės prezidiumo nariai 
- parlamentarai, teisininkai, moksli
ninkai, Nobelio premijos laureatai, 
žurnalistai, atstovaujantys 21 pasau
lio valstybei. (Garbės prezidiume yra 
ir Lietuvos atstovas - akademikas J. 
Minkevičius - ELR). Asociacijos 
prezidentas - Kvebeko universiteto 
teisės profesorius William Schabas 
(Kanada), sekretorius - Sergio D'Elia 
(Italija), iždininkė - Olivia Ratti 
(Belgija).

Pirmiausia, kas ta transnacionali
nė transpartinė Radikalų partija - 
TTRP? Ji atsirado Italijos studentų 
bei jaunimo antifašistinio judėjimo 
tėkmėje 1955 metais ir ilgainiui tapo 
reikšminga žmogaus teisių gynimo 
politine jėga. Jos vadovas nuo pat 
pradžios iki dabar yra žymus italų 
politikas-profesionalas Marco Panel- 
la, o dabartinė sekretorė (faktiška va
dovė) - Emma Bonino - literatė ir pe
dagogė. TTRP skiriasi nuo kitų po
litinių partijų tuo, jog ji nedalyvauja 
valdžioje, nes jos nariai yra kitų par
tijų ir valstybių atstovai. Lietuvoje 
yra apie 20 TTRP narių Seime bei 
buvusių Aukščiausios Tarybos depu
tatų, priklausančių ar priklausiusių 
skirtingoms partijoms. Ji neturi savo 
organizacinių struktūrų, yra nepri
klausoma materialiai, nes išsilaiko iš 
savo narių mokesčio. Jos narystė atsi
naujina kiekvienais metais. 1993 me
tais, kada partijos gyvavimui ir veik
lai reikėjo ne mažiau 30 tūkstančių 
narių, į ją metų pradžioje įstojo 37 
tūkstančiai (daugiausia italų), o per 
visus metus ji turėjo apie 42 tūks
tančius narių įvairiose šalyse.

Bet svarbiausia TTRP charakteris
tika yra ta, jog ji atspindi žmogaus si
tuaciją ir interesus dabartinės civili
zacijos sąlygomis. Žmogaus egzista
vimas dabar kaip niekad yra proble
matiškas visuose trijuose jo būties 
santykiuose - santykyje su gamta, 
santykyje su visuomene ir santikyje 
su pačiu savimi. Žmonijos, jos kultū
ros ir net planetos likimą dabar lemia 
globaliniai procesai, kurie yra labai 
prieštaringi, žymia dalimi - nepa
lankūs ar net grėsmingi. TTRP ne
reiškia kokio nors ekstremizmo, kraš
tutinių pažiūrų bei veiksmų. Jos radi
kalizmas nukreiptas prieš visus žmo
gaus, kultūros ir natūros (gamtos) 
antipodus, t. y. prieš visa tai, kas yra 
nepalanku žmogaus laisvėms ir tei
sėms visose jo gyvenimo srityse. To
dėl Radikalų partija yra antimili- 
taristinė, antirasistinė, antinaciona- 
listinė, antiklerikalinė ir 1.1. Vieninte
lis ir absoliutus jos prioritetas yra 
žmogus kaip biologinė, socialinė ir 
kultūrinė būtybė, kaip savo gyveni-

Pilietinės bei parla
mentinės kampani
jos už mirties baus
mės panaikinimą vi
same pasaulyje iki 
2000 metų Asocia
cijos emblema, nau-
dojama tos organizacijos įvairiuose dokumentuose; ji yra jos leidžiamo 
žurnalo ’’Hands off Cain“ viršelyje.

Akademikas Jokūbas Minkevi
čius.

mo subjektas, visų daiktų matas, bet 
ne jų turėjimo, o buvimo žmogumi 
prasme.

Svarbiausias dokumentas, kuriuo 
vadovaujasi Radikalų partija, yra 
JTO Visuotinė žmogaus teisių dekla
racija (1948). Tai epochos reikšmės 
juridinis, politinis ir moralinis doku
mentas, apibrėžiantis aukščiausią 
bendražmogiškosios vertybės statusą. 
Humanizmas yra Radikalų partijos 
veiklos pagrindas. Minėta deklaracija 
teigia kiekvieno žmogaus teisę gy
venti, būti laisvam ir neliečiamam. 
Tokia yra teisės bei laisvės abstrakci
ja, toks idealas. O realiame gyvenime 
- karai, žudynės, teroras, smurtas, 
priespauda, kalėjimai, badas, ligos, 
ankstyvos mirtys... Radikalų partija 
pirmiausia pasisako prieš jėgos kultą. 
Jos veiklos metodas yra nesmurtinis. 
Jos emblema - Mahatma Gandis. 
Žmogaus gyvybė yra absoliuti ver
tybė ir jo gyvenimas yra jo funda
mentinė teisė. Ta žmogaus vertybės 
ir laisvės samprata bei jo teisių gy
nimo nuostata ateina iš dviejų tradi
cijų: iš budizmo Rytuose ir iš krikš
čioniškosios reformacijos Vakaruose. 
Budizmas skelbia visokios gyvybės 
neliečiamumą. O iš Renesanso ir 
Reformacijos kilo žmogaus individo 
autonomijos, laisvės ir teisės idėjos, 
sudariusios pagrindą šiuolaikinei de
mokratijai.

Europietiškoje teisinėje ir morali
nėje kultūroje atsirado mirties baus
mės problema, kurios sprendimas nu
kreiptas į jos panaikinimą, Šis reika
lavimas yra įrašytas Europos Tarybos 
dokumentuose ir įteisintas ’’Žmogaus 
teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos 
konvencijos“ šeštajame protokole 
’’Dėl mirties bausmės panaikinimo“ 
(Strasbūras, 1983). Jo pirmas straips
nis skelbia: ’’Mirties bausmė panaiki
nama. Niekas negali būti nei nuteis
tas mirties bausme, nei nubaustas“. 
Lietuva, kuri jau yra Europos Tary
bos narė ir toliau orientuojasi į Euro
pos bei pasaulines struktūras, nuolat 
gauna priekaištų iš atitinkamų tarp
tautinių institucijų dėl joje esamos 
mirties bausmės normos ir jos prak
tinio taikymo. Per Nepriklausomybės 
penkmetį Lietuvoje buvo 9 mirties 
nuosprendžiai, 5 iš jų įvykdyti. O 
kaip su nusikalstamumo prevencija? 
Tegul į tai atsako kompetentingi as
menys...

Radikalų partijos nuostatos yra 
tokios: žmogaus gyvybė yra prigimti
nės teisės norma, kurios negali pa
neigti valstybė. Ar valstybė turi teisę 
atimti žmogui gyvybę, kuria ji neturi 
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teisės disponuoti? Ir ar mirties nuo
sprendžio įvykdymas yra bausmė, jei 
yra likviduojamas jos subjektas? Štai 
čia toks juridinis, etinis ir net filosofi
nis kazusas!

Diskusijoje Romoje buvo pateikta 
duomenų apie tai, jog kai kuriose ša
lyse mirties nuosprendžius lemia ne 
tik juridiniai įstatymai, bet ir politi
niai, rasiniai, etniniai bei konfesiniai 
faktoriai. Atsivežiau iš Romos 1983- 
1994 m. mirties bausmių dosjė, kur 
abėcėlės tvarka surašytos valstybės ir 
iš kurio galima spręsti, kodėl kai ku
riose būna daug mirties nuospren
džių. Daugiausia ’’valstybinių mir
čių“ būna tose Afrikos ir Azijos šaly
se, kur persipina etniniai ir konfesi
niai konfliktai, kur siaučia musul
moniškas fundamentalizmas - Irane, 
Irake, Alžyre, Sudane, Nigerijoje, 
PAR, Turkijoje, Indonezijoje, Šri 
Lankoje, Tibete. Vidinių neramumų 
sąlygomis ten daug sušaudoma be 
teismo. Ypatinga padėtis JAV. Ten 
kai kuriose valstijose buvo panaikinta 
mirties bausmė, kitose vėl atstatyta. 
Jose būna teisminio proceso klaidų, 
kurios paaiškėja po nuosprendžio 
įvykdymo. Daugiausia aukomis tam
pa negrai. Pranešimo apie padėtį 
JAV metu telefonu buvo susisiekta 
su Niujorku ir kalbėta su Lawrence 
Hayes - paskutiniuoju nuteistuoju 
myriop (jo nusikaltimas susijęs su 
narkotikais). Jis kalbėjo apie gyvybės 
reikšmę ir sakė, kad ją atimti galįs tik 
Dievas. Iš 88 JAV įvykdytų nuo
sprendžių tik du teko baltiesiems. 
Nelsonas Mandela irgi buvo nuteistas 
mirti. Jeigu nuosprendis būtų įvykdy
tas, dabar nebūtų tokios PAR, kokia 
ji yra.

Posėdyje kalbėjęs Rusijos prezi
dento B. Jelcino teisės tarybos pirmi
ninkas Igoris Bezrukovas pranešė 
apie savo šalies įstatymų humaniza
vimo tendenciją, apie moratoriumą 
mirties nuosprendžiams. Italų žurna
listas Paolo Cezari teigė, jog dabar 
pikto imperija darosi agresyvusis 
islamo fundamentalizmas. Tuo tarpu, 
kai pasaulyje jau susirūpinta naujos 
’’pikto imperijos“ grėsme, kai kurie 
Lietuvos politikai vis dar tebelošia 
’’čečeniados“ korta, tarsi nepastebė
dami to fakto, jog musulmoniškieji 
ekstremistai irgi naudojasi savo šalies 
tragedija, siekdami pakeisti pasaulie
tinę teisę fanatiškuoju šariatu ir tuo 
būdu dar labiau supriešinti nelaimin
gus žmones. Per 10 metų pasaulyje 
buvo apie 15 tūkstančių mirties nuo
sprendžių, daugelis jų islamo šalyse, 
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be to, nemažai buvo nužudyta be 
teismo.

Diskusijoje daug dėmesio buvo 
skirta katalikų bažnyčios pozicijai 
svarstoma tema. Kol kas Šventasis 
Sostas nepasisakė. Tad Paolo Cezari 
pranešimas vadinosi ’’Prabilk, Pet
rai... Katalikų bažnyčios tylėjimas. 
Naujasis Katekizmas“. Balandžio 9- 
ąją, Verbų sekmadienį, Romoje nuo 
Kapitolijaus bus parlamentarų, merų, 
kultūros veikėjų, tikinčiųjų ir laisva
manių eisena į Šv. Petro aikštę su 
viltimi išgirsti Švento Tėvo žodį apie 
žmogaus gyvybės neliečiamumą. 
Yra paruoštas kreipimasis į Joną 
Paulių II dėl mirties bausmės panai
kinimo ir dėl atitinkamos Naujojo 
Katekizmo interpretacijos, kad už 
Abelio nužudymą nebūtų žudomas 
Kainas. ’’Mirtis už mirtį" prieštarauja 
civilizuoto gyvenimo normoms. Tai 
nėra nusikaltimų prevencijos būdas. 
Mirtis už mirtį padidina mirčių skai
čių. I Dievo vietininką žemėje krei
piamasi per Velykas, kurios reiškia 
prisikėlimą - mirties įveikimą.

Italijos vyriausybės iniciatyva 
1994-ųjų gruodyje JTO Generalinė 
Asamblėja svarstė moratoriumo mir
ties nuosprendžiams klausimą. 8 
balsų persvara jis buvo atmestas. 
Daugiausia buvo susilaikiusiųjų, tarp 
jų ir Lietuva. Nepavykus Niujorke, 
klausimas atsidūrė Vatikane. Proble
ma, kildinama iš Senojo Testamento, 
turi rasti sprendimą Naujajame Tes
tamente, juo labiau besibaigiant jos 
eros antrajam tūkstantmečiui.

O radikalų partija tuo tarpu akty
viai dirba. 1993 m. jos pastangomis 
įsteigtas tarptautinis tribunolas kari
niams nusikaltėliams Jugoslavijoje 
teisti, 1994 m. - nuolatinis tarptauti
nis tribunolas nusikaltimams prieš 
žmoniją ir žmoniškumą tirti. Abiems 
atvejais nusikaltėliams nebus mirties 
nuosprendžių. Pats faktas, jog mir
ties bausmės tema buvo svarstyta 
JTO Generalinėje Asamblėjoje - 
didelis TTRP pasiekimas. 1995 me
tais yra numatytos 3 tarptautinės 
konferencijos strategiškai svarbiuose 
regionuose - Niujorke, Maskvoje ir 
Tunise.

Radikalų partijos prestižas tiek 
pakilo, jog jos sekretorė Emma Bo
nino paskirta Europos Sąjungos ko
misare. Todėl balandžio pradžioje 
TTRP Romos kongrese bus išrinktas 
jos naujas vadovas.

Jokūbas Mickevičius 
1995 kovas, Roma-Vilnius
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Ambasadoriui R. Rajeckui 
svarbiausia - 

diplomatinė misija

Aktualios mintys apie lietuvišką veiklą Didžiojoje Britanijoj?

’’Reikia persitvarkyti“

Šią savaitę Vilniuje viešėjusį 
London City Lordą merą Christopher 
Walford į Lietuvos sostinę atlydėjo 
mūsų valstybės nepaprastasis ir įga
liotasis ambasadorius Jungtinėje Di
džiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos 
Karalystėje Raimundas Rajeckas.

Ambasadoriaus nuomone, šis Lon
don City Lordo mero vizitas, nors ir 
nėra visai konkretus, reikšmingas 
tuo, kad Lietuva įsigijo dar vieną 
draugą. ’’Manau, kad Lordas meras 
nuoširdžiai sakė, jog jam labai patiko 
mūsų kraštas“, pasakė ”EL“ Raimun
das Rajeckas. Pasak ambasadoriaus, 
aukšto rango pareigūnų vizitai nau
dingi ir tuo, jog jie dar kartą atkreipia 
pasaulio dėmesį į Lietuvą.

Pasiteiravus apie Lietuvos amba
sados Anglijoje veiklą, Raimundas 
Rajeckas sakė, jog apie jo vadovau
jamo vieneto darbą galima spręsti iš 
svarbių vizitų, įvykusių per kelis pas
kutiniuosius mėnesius: du kartus Di
džiojoje Britanijoje lankėsi Lietuvos 
ministras pirmininkas, neseniai viešė
jo Seimo pirmininkas, Lietuvoje bu
vo Britanijos gynybos ministras Mal
colm Rifkind ir jau minėtas London 
City Lordo meras. ’’Visiems šiems 
vizitams reikia daug darbo ir pa
siruošimo, - tvirtino ambasadorius, - 
ir su kol kas mažomis ambasados pa
jėgomis, manau, tą darbą atliekame 
neblogai. Kartais mano darbo diena 
trunka net 15 valandų.“

Lietuvos atstovas Jungtinėje Ka
ralystėje papasakojo ”EL“ ir apie 
naująjį ambasados pastatą. Pasak 
Raimundo Rajecko, tai labai geras 
pastatas, esantis prie pat Londono 
ašies netoli Marble Arch. Jis įsigytas 
pilnos nuosavybės teise, su aplink 
pastatą esančia žeme. Naujajame 
pastate manoma be ambasados, gra
žios priėmimų salės įrengti ir kelis 
butus darbuotojams. Šiuo metu pa
statas dar uždarytas, Lietuvos užsie
nio reikalų ministerija rūpinasi jo re
montu, kuris turėtų prasidėti arti
miausiu metu ir trukti 7-8 mėnesius. 
’Turiu vilčių, jog kitų metų Vasario 
16-ąją švęsime naujoje ambasadoje, 
o prieš tai dar bus priėmimas-įkur- 
tuvės Anglijos lietuviams“, pranešė 
Raimundas Rajeckas. Ambasadorius 
mano, jog įsikėlus į naujas patalpas

London City meras ragins 
Anglijos biznierius vykti 

į Lietuvą
Atkelta iš 1 psl.

Britanijos ambasadoje buvo sureng
tas Lordo mero susitikimas su šalies 
ministrų kabineto nariais, verslinin
kais bei finansininkais. Šių susitiki
mų metu aptarti dvišalių verslo ir fi
nansinių kontaktų bei bendradarbia
vimo galimybės, Lietuvos investici
nis klimatas. ’’Esu patenkintas savo 
pirmuoju apsilankymu Lietuvoje. 
Manau, jog po šio vizito biznio ryšiai 
tarp mūsų šalių dar labiau sustiprės. 
Lietuva - šalis, einanti ekonominės 
pažangos keliu, ir aš matau daug ga
limybių pritraukti investicijų iš Ang
lijos, tik mūsų verslininkams reikia 
turėti kuo daugiau informacijos apie 
jūsų šalį. Mes neišsivežame konkre
čių biznio planų ar pasiūlymų, bet iš- 
sivežame naujai užmegztus ryšius, 
konkrečiai energetikos srityje, ir grį
žęs aš raginsiu Anglijos verslininkus 
vykti į Lietuvą ir patiems pasižiūrėti, 
kokias sritis bizniui jie gali atrasti 
jūsų krašte, koks čia biznio klimatas. 
Pagrindinis kriterijus pritraukiant in
vestitorius į Lietuvą yra ateityje vyk
siančio ekonominio progreso stabilu
mas jūsų šalyje. Susitikęs su Lie
tuvos Ministru pirmininku sakiau, 

bus galima pagalvoti ir apie ambasa
dos kolektyvo išplėtimą. Šiuo metu 
ambasadoje dirba nedaug žmonių; tė
ra vienas patarėjas politikos, vienas 
ekonomikos klausimais; ambasada ir 
vizas išduoda, ir interesantus priima. 
Yra vienas žmogus, kuris rūpinasi, 
anot ambasadoriaus, ne visai maloni
ais reikalais - tai lietuvių deportaci
jos, nemalonumai su Britanijos poli
cija, kai kada ir tragiški įvykiai, kaip, 
pavyzdžiui, Labanausko mirtis neaiš
kiomis aplinkybėmis (šio reikalo tyri
mas kol kas be rezultatų). Ambasa
dos darbuotojai tarpininkavo ir sau
giai pervežant į Lietuvą L. Preikšienę 
su vaikais, kurią, tos moters teigimu, 
Londone nužudyti grasino jos vyras, 
buvęs Taupomojo banko tarybos 
pirmininkas R. Preikšas (apie šį įvykį 
buvo rašyta ”EL“ Nr. 11 - ELI). Lie
tuvos atstovo nedžiugina, kad nema
lonių žinių vis daugėja: tai, žiūrėk, 
pagavo lietuvaitį vagiliaujant, tai su
laikė turintį tris pasus.

Ambasadorius Raimundas Rajec
kas pranešė ir liūdnų žinių iš senosios 
ambasados. Neseniai į jos pastatą, 
kuriame yra ir buvusio Lietuvos am
basadoriaus V. Balicko butas, įsiver
žė vagys. Reikalaudami pinigų vagys 
išgąsdino ambasadorių ir jo žmoną, 
kurią, nelaimei, sumušė. Senasis am
basados pastatas neturi reikiamos ap
saugos sistemos, kokia turėtų būti 
tikroje ambasadoje.

Pasiteiravome ambasadoriaus R. 
Rajecko ir apie jo sveikatos būklę, 
nes apie tai paskleista įvairių gandų. 
Raimundas Rajeckas sakėsi jaučiąsis 
puikiai ir gyvybingai, o ligoninėje 
gulėjęs profilaktiniais tikslais ir var
tojęs tam tikrus vaistus.

Paklaustas apie santykius su Ang
lijos lietuviais Raimundas Rajeckas 
sakėsi artimai bendraująs su DBLS 
vadovais Jaru Alkiu ir Vincent 
O'Brien. Ambasadorius prisiminė da
lyvavęs tautiečių surengtame Vasario 
16-osios minėjime, sakęs sveikinimo 
kalbą, ketina per Velykas vykti į 
Sodybą, taip pat dalyvauti DLBS 
suvažiavime balandžio mėnesį. Bet 
vis dėlto, primena Lietuvos atstovas 
Didžiojoje Britanijoje, pirmoje eilėje 
yra jo diplomatinė misija.

Erika Umbrasaitė

jog tikiuosi, kad Lietuva žiūrės į Di
džiąją Britaniją kaip į šalį-partnerę 
pramonės bei investicijų srityje, taip 
pat į šalį, iš kurios gali ateiti finansi
niai ir investiciniai patarimai“, prieš 
išvykdamas į Londoną kalbėjo žur
nalistams Lordas meras Ch. Walford. 
Svečias minėjo, jog London City gre
itai bus įsteigtas Centrinės Europos 
biznio centras, kuriame pasaulio 
verslininkai ir investitoriai, veikian
tys šiame Europos regione, galės su
sirinkti drauge, pasikeisti idėjomis, 
gauti įvairios informacijos apie biz
nio galimybes ir aplinką Centrinėje 
Europoje, Centrinės Europos biznie
riai galės sužinoti, kokie reikalavimai 
Jungtinėje Karalystėje, norint pradėti 
biznį.

London City Lordas meras Chris- 
topheris Walfordas susitikime su 
žurnalistais paminėjo, jog be dalyki
nės vizito programos turėjo laiko ap
silankyti Katedroje, Vilniaus univer
sitete, o taip pat Muzikos akademi
joje, kuri jį, kaip Bacho muzikos my
lėtoją, ypač sudomino. Taip pat gar
bingasis svečias sakė, jog buvo ma
lonu sužinoti Lietuvos ir jos sostinės 
istoriją.

Erika Umbrasaitė

Kaip prasidėjo p. Petro Varkalos 
straipsnis šių metų ”EL“ Nr. 12, taip 
prasideda ir mano. P. Varkala prime
na, kad jau prieš 21 metus jis rašė 
apie lietuviškos veiklos Britanijoje 
persitvarkymo būtinybę. Prieš 2 
metus dabartinė Lietuvių Namų ben
drovės valdyba pati tai suvokė, todėl 
buvo sukurtas Lietuvių namų plana
vimo bei pertvarkymo komitetas 
(Building Steering Committee - 
BSC). Jau iš to matosi, kad šis klau
simas kažkodėl vis nepranyksta. Ir 
turbūt nepranyks. Namai jau griūna - 
sienos dideliais cemento ir gipso 
blokais į vidų tiesiog pradėjo kristi.

Šią problemą aiškinantis ir norint 
pradėti ją spręsti visų pirma reikia 
suprasti, kokia yra tikroji DBLS ir 
LNB padėtis, kokios yra realios gali
mybės ką nors padaryti, galų gale, 
reikia sudaryti tam tikrą planą, kaip 
pertvarkymus įgyvendinti.

Reikia iš anksto suprasti kelis pa
grindinius principus. Būtina suvokti, 
kad negalima iškraipyti to, kas jau 
yra įvykę. Negalima pakeisti tikrovės 
faktų. Nereiktų šmeižti tų, kurie tikrai 
prisideda ir mėgina ką nors padaryti. 
Dar svarbiau - nereikia (ir neįmano
ma) slėpti nuo visų akių savo paties 
nesupratimo ir nedarbingumo.

Ponas Varkala visai tiksliai ir tei
singai įtarinėja DBL Sąjungos pirmi
ninko p. Jaro Alkio pareiškimus 
(”EL“ ; Nr. 5; 1995/1/28). Netiesa, 
kad BSC ’’pirmutinis biznio planas 
buvo nelabai stiprus“. Netiesa, kad 
valdyba ’’pakeitė“ komiteto narius. 
Irgi netiesa, kad p. Alkio paminėta 
profesionali firma (kiek žinau, iš tik
rųjų tai du anglai buhalteriai) pasam
dyta sudaryti biznio, lietuviškai - 
verslo, planą.

Teisybė yra tokia:
1. Pertvarkymo komitetas (BSC), 

kurio pirmininku buvo išrinktas šio 
rašinio autorius, atliko paruošiamąjį 
darbą. Verslo plano tas komitetas ne
padarė. Tik siūlė jį LN Bendrovei pa
ruošti kaip sekantį žingsnį DBLS ir 
LNB persitvarkymo programoje. 
Valdybai buvo visai aiškiai nurodyta, 
kad toks darbas būtinas, didelis ir už 
jį reikės sumokėti.

2. BSC praktiškai nustojo veikti 
1994 m. kovo mėnesį, nes, kaip ra
šiau savo atsistatydino laiške (”EL“ 
Nr. 34, 1994 08 20), valdyba atsisakė 
vykdyti jos pačios pasiūlymu iš LNB 
akcininkų gautus įgaliojimus skolin
tis lėšų taisyti namus.

Galiu atsakingai pareikšti, kad

Dėl DBLS ir LNB pertvarkymo
Londone gyvenantis Vladas Ged

mintas pasiūlė ’’Europos lietuviui“ 
tokią temą diskusijoms ir išdėstė sa
vo mintis šiuo klausimu.

Vlado Gedminto nuomone, Lietu
vai atgavus nepriklausomybę atėjo 
laikas naujai įvertinti DBLS vaid
menį Didžiojoje Britanijoje ir pa
keisti Sąjungos tikslus, mažėjant ir 
kintant šios organizacijos narių 
skaičiui bei prigimčiai. Šiuo atveju 
kyla du tikslai - pirma, pertvarkyti ir 
reorganizuoti DBLS, antra, pert
varkyti ir pakeisti LNB padėtį.

Ką šiuo atveju svarbiausia pada
ryti? Vladas Gemintas dėl DBLS siū
lo: pakeisti DBLS valdymo struktūrą, 
pareigūnų rinkimo procedūrą ir bū
dus, taip pat pakeisti DBLS bei LNB 
balsavimo akcijomis procedūrą, pri
taikant ją prie esamų šiuolaikinių 
reikalavimų. Dėl LNB V. Gedmintas 
siūlo: pertvarkyti Lietuvių Namus iš 
sudėtinio vieneto į normalią biznio 
įmonę, įgyvendinti efektyvią finansi
nio vadovavimo kontrolės ir atsiskai
tymo sistemą, atnaujinti Lietuvių na
mus pagal 1993 m. LN planavimo 
bei pertvarkymo komiteto (Building

VI. Gedmintas ”EL“ redakcijoje.
BSC nariai nebuvo ’’pakeisti“, kaip 
teisinasi p. Alkis. Jie pasitraukė iš nu
sivylimo. Pats komitetas jau daug 
anksčiau pradėjo irti. A. Kuliukas, G. 
Jakimavičius ir BSC pirmininkas, 
matydami, kad nebus jokios galimy
bės toliau prasmingai dirbti, pasiša
lino. Jų tikrai nepakeitė.

Valdybos pakviesti minėti profe
sionalai buvo paprašyti pateikti savo 
mintis apie LNB finansinius reikalus 
ir kaip reiktų įgyvendinti normalią 
finansinę apyskaitą bei atsiskaitymą. 
Be to, jų buvo paklausta, ką darytų 
su namais. O už šitą darbą buvo ža
dėta sumokėti apie £1,500. Na, gal 
jau yra truputį pakilęs mokestis, nes 
jau prisidėjo ir Sodyba. Gal galima 
paklausti, kur tame p. Alkio biznio 
plane ’’Europos lietuvis“ ? Juk ir tas 
laikraštis turi būti svarbi to plano 
dalis.

Taigi dar toli gražu iki verslo 
plano.

Reiktų manyti, kad du anglai bu
halteriai visiškai kvalifikuotai gali 
patarti finansiniais reikalais. Tačiau 
pasakiškai sunku yra suprasti, kaip 
jie gali atlikti DBLS pertvarkymą! O 
tai yra pats pirmutinis užsimojimas 
tame darbe, jei norima veiksmingu ir 
patikimu būdu surasti tinkamą kelią 
bei pasirinkti metodą, kaip suremon
tuoti Lietuvių namus Londone. Čia 
turiu galvoje ir Sodybos problemas.

Verslo plano principų p. Alkis ir 
valdyba turėtų išmokti. Jų aplenkti ar 
išvengti neįmanoma. Vienas iš bet 
kurio plano pagrindinių pamatų turi 
būti rinkos parinkimas, jos išaiškini

Steering Commitee - BSC) sukurtą 
planą.

Kokiomis priemonėmis galima 
įgyvendinti numatytas pertvarkąs?

Didžiosios Britanijos Lietuvių 
Sąjungoje:

1. Pasiūlyti suvažiavimui, neren
kant esančių direktorių, išsirinkti 
naują DBLS valdybos direktorių su
dėtį trejiems metams.

2. Pasiūlyti suvažiavimui įteisinti 
esamą balsavimo dėl LNB reikalų 
metodą.

3. Pasiūlyti suvažiavimui, kad 
kiekvienas DBLS pirmininko parei
gas einantis asmuo pasižadėtų bal
suoti LNB direktorių susirinkimuo
se proporcingai savo turimų akcijų 
skaičiui (akcijas jam iš anksto paskir
tų išrinkti DBLS skyrių pirmininkai).

Lietuvių Namų Bendrovėje:
1. Pasiūlyti LNB suvažiavimui, 

nerenkant dabartinės direktorių val
dybos, LNB reikalus pavesti naujajai 
DBLS direktorių valdybai.

2. Pasiūlyti LNB suvažiavimui, 
kad naujosios direktorių valdybos va
dovavimo terminas būtų tik 6 mėne
siai. Kita direktorių valdyba turėtų bū

mas, išnagrinėjimas ir patvirtinimas. 
Nemanau, kad minėti pasamdyti 
žmonės tą galės padaryti. Nesupranta 
ir nesupras Lietuvių bendruomenės ir 
DBLS poreikių naujoje gadynėje. 
Turiu omenyje padėtį, susiklosčiusią 
Lietuvai atgavus nepriklausomybę. 
Esu visai tikras, kad už tuos pinigus, 
kuriuos šiuo metu siūlo valdyba, šią 
dalį plano jokiu būdu negalima atlik
ti, nors jie ir sugebėtų.

Be išsamaus rinkos plano, neįver
tinus ir ’’Europos lietuvio“ piniginių 
reikalų, nenustačius naujos valdymo 
struktūros ir nepertvarkius LNB fi
nansinės sistemos, mes, Sąjungos na
riai ir akcininkai, negalime tikėtis, 
kad pavyks parengti tinkamą verslo 
planą, kurį būtų galima pateikti p. 
Alkio minėtai Lietuvos kultūros mi
nisterijai. O apie to plano pateikimą 
Lietuvos ir Anglijos bankams nėra 
net kalbos.

P. Varkala gerai supranta tikro 
verslo plano poreikius ir jo parengi
mo kainą. Teisingai sako, kad tai 
brangu. £100 mokestis už valandą 
jau netoli nuo tų £125-150, kuriuos 
dabar ima geri šios srities profesiona
lai. Tad yra visai neįtikinama, kad tie 
paskirti žmonės atliks visą biznio 
plano darbą. Man irgi kyla didelis 
neramumas bei įtarumas, kokią už
duotį ir parėdymą jie yra gavę iš val
dybos? Gal p. Alkis yra ir to nesu
pratęs?

Reikia pastebėti, kad ne visa val
dyba prieštarauja DBLS ir LNB per
sitvarkymui. Dauguma pritarė ir mė
gino šį tą pastumti į priekį. BSC bu
vo sukurta p. Vincent'o O'Brien ini
ciatyva ir jam padedant 1993 metų 
sausio mėnesį. Jo ir valdybos daugu
mos dėka tas komitetas labai stropiai 
veikė tvirtai ir aiškiai nustatytais ter
minais iki tol, kol baigė savo paruo
šiamąjį darbą. Ilgai truko valdybai 
apsispręsti, kad būtų sušauktas ir sėk
mingai pravestas LNB ypatingasis 
visuotinis suvažiavimas ir jame būtų 
gauti reikalingi įgaliojimai pradėti 
praktišką darbą. O kas po to?

Lietuvių namai vis daugiau ir dau
giau apskretę. Iš lauko dažai visai 
pajuodę, kai kur jau iškritęs viršutinis 
cemento apdangalas, išorinės namo 
sienos kiemo pusėje vos laikosi todėl, 
kad daug metų nebuvo remonto, ir 
dėl vandens tekėjimo. Didžioje salė
je kovo mėnesio pradžioje lubos net 
sukrito. Ką jau kalbėti apie bendrą

Nukelta į 8 psl.

ti renkama specialiame metiniame su
sirinkime, sušauktame per 6 mėnesius.

3. Pasiūlyti LNB suvažiavimui 
sušaukti specialų metinį susirinkimą, 
kurio metu būtų išrinkta naujoji, pert
varkyta, direktorių valdyba.

4. Pasiūlyti LNB suvažiavimui 
įpareigoti naująją valdybą per 6 mė
nesius atlikti šiuos veiksmus:

4.1. Paruošti pilną reoganizacijos 
planą, kurį galima būtų priimti spe
cialiame metiniame visuotiniame su
sirinkime. Tokiu būdu būtų galima 
dabartinį direktoratą priartinti prie 
biznio reikalavimų.

4.2. Paruošti ir pradėti įdiegti nau
ją finansinės apskaitos ir atsiskaity
mo sistemą.

4.3. Paruošti ir suderinti išsamų 
biznio planą pagal principus, kuriuos 
vystymo programoje 1993 m. nurodė 
LN planavimo bei pertvarkymo ko
mitetas (BSC).

4.4. Užbaigti Lietuvių namų at
naujinimo planus ir pristatyti išsa
mius pasiūlymus atitinkamoms fi
nansinėms institucijos dėl paskolos.

Parengta ”EL“ redakcijos iš 
dokumento anglų kalba
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Nesupykit, ponai, - jus šaržuoja 
Adolfas Uža

Geriausias vaistas nuo politinės 
karšligės - humoras, nes Juokas - 
dalykas rimtas, rašo žurnalistas ir 
karikatūristas Adolfas Uža savo kny
gos ’’Mūsų gyvenimo paletė“ (1992 
m.) įžangoje. Tai jo antroji karikatū
rų, draugiškų šaržų, humoristinių pie
šinių knyga; pirmoji, pavadinta ’’At
gimstančios Lietuvos žmonės“, išėjo 
1990 m. Adolfo Užos piešinių, šaržų, 
karikatūrų, epigramų galima rasti 
Lietuvos ir užsienio spaudoje. Nors 
Adolfas Uža nėra baigęs jokių dailės 
mokslų (jis yra žurnalistas, šiuo metu 
vadovauja naujam, spalvotam dien
raščiui ’’Lietuva“), bet meilė piešimui 
gyva dar nuo vidurinės mokyklos 
laikų.

Šiemet balandžio 1 -osios proga jo 
šaržų paroda jau antrąsyk *atidaryta 
Seime. Joje eksponuojama 90 pa
veikslėlių. Kai kurie jų pirmiausia 
buvo atspausdinti ’’Europos lietuvy
je“. Yra ir nematytų, šiandien spaus
dinamų darbų - užsienio reikalų mi
nistro P. Gylio, Vokietijos ambasa
doriaus Lietuvoje V. Krauso ir dar 
daugelio kitų.

R. Sakadolskis. L.Andrikienė. P. Gylys.

O ar pačiam šaržų autoriui balan
džio 1-oji yra šventė, klausia ”EL“. 
”Aš ne melagis!“, ginasi A. Uža. O 
kokią vietą jo gyvenime užima saty
ra, humoras? ’’Esu rimtas. Satyrikai 
paprastai rimti žmonės. Nepasižymiu 
humoro jausmu, bet suprantu humo
rą. J. Hašeko ’’Šauniojo kareivio 
Šveiko nuotykiai“ - mano stalo kny
ga“, atsako satyrikas.

Ar visada pavyksta taikliai pajuo
kauti? Deja, sako karikatūrų autorius, 
dauguma objektų savo atvaizdus ver
tina itin įtariai, jiems dar toli iki Pran
cūzijos prezidento, kuris kolekciona
vo savo karikatūras... Bet nėra taip 
jau blogai su humoro jausmu Seime - 
juk pirmininkas Č. Juršėnas taip pat 
kolekcionuoja savo karikatūras. (Tie
sa, kaip teigia Adolfas, Seimo pirmi
ninko kolekcijoje nėra vienos ’’Vals
tiečių laikraštyje“ išspausdintos jo ka
rikatūros, pašiepiančios, kaip Seime 
LDDP dauguma priima įstatymus...)

Tikimės, kad ir išeivijos lietuvių 
humoro jausmas dar neapleido, nes 
A. Užos kolekcijoje gausu jų šaržų - 
ir iondoniečių Z. Juro, K. Tamošiūno,

K.Tamošiunas.

R. Krausas.

ir JAV gyvenančių V. Adamkaus, R. 
Sakadolskio (’’Amerikos balso“ žur
nalisto), ir Prahoje dirbančio K. K. 
Girniaus (“Laisvosios Europos“ radi
jo apžvalgininko) bei kitų...

Ironiškas autoportretas.

Sportas
Garbingos lygiosios

Kovo 29 d. Vilniaus “Žalgirio“ 
stadione Europos futbolo čempionato 
rungtynes žaidė Lietuvos rinktinė ir 
ketvirtojoje grupėje pirmaujanti 
Kroatijos komanda. Rungtynės 
baigėsi lygiosiomis - 0:0.

Lietuvos rinktinė rungtynių pra
džioje buvo labai aktyvi, ypač kairia
jame puolimo krašte, kur žaidė A. 
Skarbalius ir kartais V. Ivanauskas, 
neretai saugomas net dviejų kroatų 
gynėjų. Tokia varžybų pradžia buvo 
kiek netikėta kroatams, galbūt todėl 
Lietuvos futbolininkų atakas imta 
stabdyti gana grubiai. Per pirmąjį kė
linį svečiams buvo parodytos net trys 
geltonosios kortelės; tiesa, 32 min. 
buvo įspėtas ir lietuvis A. Šuika.

18 min. atakuodamas susižeidė A. 
Narbekovas ir nors dar bandė žaisti, 
greitai buvo pakeistas R. Pociumi. Po 
keitimo lietuviai nebežaidė taip dar
niai, o svečiai vis dažniau priartėdavo 
prie šeimininkų vartų, nors itin pavo
jingų progų ir nebuvo.

Antrojo kėlinio pradžioje kroatai 
bandė kelis kartus atakuoti, bet ne
sėkmingai. Kėlinio pabaigoje kroatai 
žaidė savo aikštės pusėje - perdavi- 
nėjo kamuolį vienas kitam ir nė ne
bandė veržtis. 72-ąją žaidimo minutę 
kroatas A. Asanovičius spyrė kamuo
lį į Lietuvos rinktinės vartus, bet G. 
Staučė kamuolį perėmė.

Pasak kroatų, nors jie ir jaučiasi 
esą lyderiais, lengvos pergalės prieš 
Lietuvos rinktinę nesitikėjo, nes lie
tuviai jiems paliko gerą įspūdį per 
pernai metų rungtynes Zagrebe.

Stadione rungtynes stebėjo 9,5 
tūkstančiai žiūrovų. Kroatų sirgaliai 
buvo atsivežę plakatą, kuriame anglų 
ir kroatų kalbomis buvo parašyta: 
“Lietuviai žaidžia su būsimais Euro
pos čempionais“. Taip, kroatai yra 
viena pajėgiausių Europos komandų, 
tačiau ir lietuviai sugebėjo parodyti 
savo meistriškumą.

Jaunimo futbolo tyrnyre 
kroatai - pirmi

Lietuvos jaunimo futbolo rinktinė 
ketvirtojoje atrankos į Europos čem
pionatą grupėje Panevėžyje pralai
mėjo Kroatijos jaunimo rinktinei re
zultatu 0:1. Po šių varžybų grupės ly
dere tapo Kroatija, per 5 varžybas su
rinkusi 12 taškų. Lietuva, sužaidusi 5 
varžybas, kol kas taškų nepelnė.

D. Jonušis - ketvirtas 
be varžybų

Praėjusiame ”EL“ numeryje jau 
buvo rašyta, kad “Formulės Renault“ 
Europos taurės varžybose Manse, 
Prancūzijoje, lietuvis lenktynininkas 
Darius Jonušis užėmė penktąją vietą. 

Nugalėtoju tapo prancūzas S. Marti- 
nezas. Vėliau paaiškėjo, kad nugalė
tojo mašinos variklyje padaryta kai 
kurių pertvarkymų, kurie nusižengia 
techniniams “Formulės Renault" rei
kalavimams. Todėl S. Martinezo re
zultatas anuliuotas, nugalėtoju pripa
žintas antrąją vietą užėmęs T. Bou- 
cheras iš Prancūzijos, o lietuvis Da
rius Jonušis iš penktos vietos atsidūrė 
ketvirtojoje.

Prizai lietuviams bokso 
čempionate Bukarešte
Rumunijos sostinėje vykusiame 

dideliame bokso turnyre dalyvavo 17 
šalių komandos, tarp jų ir 5 Lietuvos 
boksininkai, besiruošiantys gegužės 
mėnesį Berlyne vyksiančiam pasau
lio bokso čempionatui.

Geriausiai iš lietuvių kovojo Ro
bertas Normeika (svorio kategorija 
63,5 kg), užėmęs antrąją vietą. Pir
moje kovoje jis aiškia persvara įveikė 
turką S. Medaly, ketvirtfinalyje bok- 
savosi su rumunu K. Hiduleanu, pir
moje kovoje įveikusiu pasaulio čem
pioną V. Romaro iš Kubos. Pusfina
lyje lietuvis nesunkiai nugalėjo ru
muną N. Floriną ir pateko į finalą, 
kur teko pralaimėti dvikovą su S. Bu- 
kovskiu iš Baltarusijos.

Trečią vietą turnyre užėmė super- 
sunkiasvoris Gitas Juškevičius (per 
91 kg), kovojęs tik vienoje kovoje 
ketvirtfinalyje ir 4:2 nugalėjęs dviejų 
metrų ūgio 120 kg svorio A. Achme
dą iš Kipro. Tačiau kovos tęsti Gitas 
negalėjo dėl skrandžio negalavimo.

Kaunietis Vidas Bičiulaitis (57 kg) 
ir panevėžietis Linas Misiūnas (60 kg) 
pralaimėjo pirmosiose kovose.

Lietuvos dviratininkai 
sieks geresnių rezultatų
Pasibaigė XV tarptautinės “Tour 

de Normandie“ daugiadienės dvirati
ninkų varžybos. Jas laimėjo Norvegi
jos rinktinė ir jos narys O. Simen- 
senas. Lietuvos rinktinė, pernai lai
mėjusi tokias lenktynes, šiemet pelnė 
9-ą vietą, o geriausias praėjusių me
tų mūsų šalies dviratininkas, pernai 
metų varžybų nugalėtojas S. Šar- 
kauskas užėmė 10-ą vietą.

Lietuvos dviratininkų olimpinės 
rinktinės treneris N. Dumbauskas 
"Lietuvos rytui“ teigė, jog kukliems 
rezultatams “Tour de Normandie“ 
lenktynėse įtakos turėjo devynių 
dienų pertrauka tarp treniruočių Ko
lumbijoje ir startų Prancūzijoje. Jo 
nuomone, Lietuvos dviratininkai turi 
galimybių pasitaisyti. Netrukus pra
sidės “Teleflextor“ varžybos Olandi
joje, kiek vėliau laukia Italijoje, Bel
gijoje ir Čekijoje Tarptautinės dvira
tininkų sąjungos rengiamos superka- 
lendoriaus lenktynės, kuriose renka
mi tarptautinių reitingų taškai.

GUNNEL TRAVEL SERVICE LTD
Siūlo šias paslaugas: 

parūpina bilietus kelionėms lėktuvais, laivais, 
užsako viešbučius.

Organizuojami skrydžiai iš Londono į Vilnių 
ir atgal:

pirmadieniais trečiadieniais ir šeštadieniais. 
Visi skrydžiai - iš Heathrow.

Bilieto kaina - £285.
Skandinavijos Avia Sistema (SAS) 

kasdien (išskyrus sekmadienius) organizuoja skrydžius 
iš Mančesterio (per Kopenhagą) į Vilnių ir atgal.

Bilieto kaina - £320.
Dėl smulkesnės informaciios-kreiDtis;

Gunnel Travel Service LTD 
Hayling Cottage Stratford St. Mary 

Colchester Essex CO7 6JW 
Tel (+44-206) 322033 
Fax (+44-206) 322352

Užs. 784

7



8 EUROPOS LIETUVIS 1995 m. balandžio 1-7 d. Nr. 14 (2352)

(į^vsLl ETŲ VIS
EUROPE’S LITHUANIAN - Lithuanian weekly_________________
REGISTERED AS A NEWSPAPER AT THE POST OFFICE 
Printed and published by Lithuanian Association in Gt. Britain and

Lithuanian House Ltd., 2 Ladbroke Gardens, London Wil 2PT, England 
Tel.: 071-727 2470 Fax: 071-792 8456 ISBN 0901941 45X
Prenumeratos kaina metams: Didžiojoje Britanijoje - 40 svarų; 
Vokietijoje - 100 DM.
Lietuvoje ”EL” rėmėjams - 168 Lt Visur kitur - 40 sv.
Vienoje skilty (dėto skelbimo kaina 10 sv. (minimumas). Didesni skelbimai 

atitinkamai brangiau. Už laikraštyje kieno nors spausdinamų skelbimų turinį 
nei leidėjai, nei redakcija nesiima atsakomybės.

Redaguoja redakcinis kolektyvas. Vyr. redaktorius Vladas Dargis
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina savo nuožiūra. Nepanaudoti 

rankraščiai, jei iš anksto nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia autorių, ne redakcijos ir leidėjo nuomonę.

Redaktorius Mindaugas Milieška

Lietuvių Kronika
Siųsdami "EL” prenumeratą pažymėkite:
"Europos lietuvio" administracijai, 2 Ladbroke Gardens, 
London, Wil 2PT.
Tel.: 071-727 2470 Faksas: 071-792 8456

"EUROPOS LIETUVIS" SPAUSDINAMAS VILNIUJE
Šis "EL" Nr. 14 išsiųstas iš Vilniaus balandžio 3 d.
"EL" redakcijos adresas Vilniuje: A. Strazdelio 1, Vilnius 2600, Lietuva. 
Tel.: 622 466 Faksas: 614 984. SL 1436. Tiražas 1700 egz. 
Spausdina: Poligrafinių paslaugų įmonė, A. Strazdelio 1, Vilnius.

LONDONE
DBLS LONDONO PIRMOJO 

SKYRIAUS METINIS 
SUSIRINKIMAS

Jis įvyko kovo 19-osios, sekma
dienio, popietę parapijos svetainėje. 
Dalyvavo 18 narių. Susirinkimo dar
bo prezidiumą sudarė Justinas Čemis 
- pirmininkas. Viktorija Puidokienė -

Su šiuo ’’Europos lietuvio“ 
numeriu skaitytojams užsieny
je siunčiame Lietuvių Namų 
Bendrovės 1993-1994 metų fi
nansinės veiklos ataskaitas. 
Atsiprašome dėl kokybės. Ji 
prasta ne dėl redakcijos kaltės.

ELR

PAMALDOS
Gloucesteryje - vietos ir Strou- 

do lietuviams, balandžio 1 d., Šv. 
Petre, 12 vai. Išpažintys nuo 11 vai. 
Patarnauja kun. J. Sakevičius, 
MIC.

Bradforde - balandžio 2 d., 12.30 
vai.

Nottinghame - balandžio 2 d., 
11.15 vai.. Židinyje.

Eccless - balandžio 9 d., 12.15 
vai.

Manchesteryje - balandžio 16 d., 
12.30 vai.

Manchesteryje - balandžio 30 d., 
12.30 vai.

Bradforde - gegužės 7 d., 12.30 
vai.

VELYKŲ ŠVENČIŲ 
PAMALDOS LIETUVIŲ 

BAŽNYČIOJE
21 The Oval, London E2 9DT 

Tel. 071 739 8735
Didįjį ketvirtadienį, balandžio

13 d., 6 vai. vakare.
Didįjį penktadienį, balandžio

14 d., 3 vai. p.p. Išpažinčių klau
sys nuo 2 vai. p.p. kan. V. Kamai
tis. Tą dieną pasninkas - be mėsos.

Didįjį šeštadieni, balandžio 15 
d„ pamaldos 8 vai. vakare.

Velykų ryte, balandžio 16 d., 
iškilmingos prisikėlimo pamaldos 
su procesija 8 vai. Antrosios Mi
šios be choro - 11 vai.

Antrąją Velykų dieną (nepri
valoma) Mišios 11 vai. 

sekretorė. (Apie tą susirinkimą kita
me numeryje bus paskelbtas išsames
nis pranešimas.) Kaip rašo S. Kaspa
ras, buvo pasiūlyta rezoliucija DBL 
S-gos metiniam suvažiavimui pakeis
ti įstatų paragrafus 38 ir 39. Siūloma, 
kad Centro valdyba būtų renkama vi
siems metams DBL S-gos metiniame 
(generaliniame) visuotiniame suva
žiavime. (Neturiu pačios rezoliucijos 
po ranka, todėl tekstas gali būti ir 
šiek tiek kitoks - S. K.)- Po diskusijų 
rezoliucija buvo priimta dauguma 
balsų ir bus nusiųsta DBL S-gos 
Centro valdybai.

DERBY
METINIS SUSIRINKIMAS

Kun. S. Matulis, MIC, gyvenantis 
kaimyniniame mieste Nottingham, 
kas trečią sekmadienį atvyksta laikyti 
lietuvių šv. Mišių į Derby Bridge 
Gate, stiprindamas mūsų dvasinį ir 
kultūrinį gyvenimą už Tėvynės ribų. 
Tokios Mišios įvyko ir kovo 18-ąją. 
Kun. S. Matulioniui, MIC, talkino 
kan. V. Kamaitis. Parapijiečiai susi
rinko gausiai. Šv. Mišios buvo užpra
šytos DBL S-gos Derby skyriaus val
dybos už skyriaus mirusius narius, 
tautiečius ir jų šeimas. Kun. S. Matu
lis, MIC, tokias šv. Mišias laikys ir 
birželio mėnesį. Ačiū už dvasinę 
globą ir maldas!

Kovo 19-ają per Juozapines 
DBLS Derby skyriaus nariai susirin
ko į ukrainiečių klubą. Įvyko metinis 
susirinkimas. Derbiškių ir tautiečių iš

Atkelta iš 6 p si.

švarą ir priežiūrą? O ištaisymo būdas 
tas pats, jau dešimtmečius galiojantis, 
būtent: pakavoti skyles užkaišant po
pieriais, užtaisant gipsu ir nudažant.

Jei valdyba sąmoningai taip daro - 
tai gėda jai ir būtina ją viešai suva
žiavime sudrausti. Jei nesąmoningai, 
tai ji turėtų pradėti klausyti tų žmo
nių. kurie nusimano apie organizaci
nius, remonto, buhalterijos ir finansi
nės sistemų reikalavimus ir kaip juos 
reikia įgyvendinti. Lietuvių kilmės ar 
mums palankių, prie lietuvių prita
pusių britų ir užsieniečių profesiona
lų Didžiojoje Britanijoje yra užtenka
mai visiems DBLS ir LNB porei- 

Vykstantiems į užsienį "EL" pataria gerai apsidrausti, tai padės išvengti ligos ar 
kitos nelaimės atveju susidariusių išlaidų, ir linki geros bei atmintinos kelionės!

tolimesnių vietovių susirinko paten
kinamai gausiai (galėjo būti ir dau
giau).

DBLS Derby skyriaus ilgametis 
pirmininkas Juozas Levinskas pradė
damas susirinkimą pasveikino Juo- 
zapinių proga net penkis Juozapus, 
pasidžiaugė, kad skyriaus nariai su
pranta tokio susiėjimo svarbą ir ma
loniai dalyvauja jame. { susirinkimo 
prezidiumą vienbalsiai pasiūlyti: pir
mininkauti - Juozas Levinskas, sekre
toriauti - Juozas Maslauskas.

J. Levinskas apibūdino skyriaus 
veiklą. Jis pastebėjo, kad ji yra reikš
minga, nariai dosnūs visiems reika
lams ir institucijoms. Kalbėtojas nuo
širdžiai pakvietė visus narius ir tau
tiečius vieningai ir sutartinai toliau 
veikti, nors skyriaus gretos ir mažė
ja. Derby skyrius organizavo Vasario 
16-osios, birželio trėmimų, kariuo
menės minėjimus, susirinkimus-pasi- 
tarimus, dalyvaujant DBLS-gos pir
mininkui J. Alkiui, DBL S-gos direk
torių atstovei V. Gasperienei, Derby 
skyriaus atstovai buvo DBL S-gos ir 
Tarybos metiniuose suvažiavimuose.

Kadangi revizijos komisijos pir
mininkas G. Sirvidas nedalyvavo, 
komisijos aktą paskaitė J. Levinskas. 
Pranešta, kad kasos reikalai patenki
nami. Skyriaus kasą papildo narių 
mokestis ir pelnas iš loterijos. Paja
mų ir išlaidų bylos tvarkomos gerai. 
Pateikta praėjusių metų atliktų darbų 
apžvalga ir finansinė apyskaita.

Pageidaujant skyriaus nariams ir 
senajai valdybai sutikus, valdyba per
rinkta ta pati. Jos nariai pasiskirstė 
pareigomis taip: Juozas Levinskas - 
DBLS Derby skyriaus pirmininkas, 
Juozas Maslauskas - vicepirminin
kas, Antanas Tirevičius - sekretorius, 
Bernadeta Levinskienė - iždininkė. 
Revizijos komisija irgi perrinkta: 
Bronius Jakšys, Gilma Zinkienė ir 
Marytė Žemaitienė. DBL S-gos suva
žiavime dalyvaus J. Levinskas, A. Ti
revičius, o skyriui atstovaus J. Mas
lauskas.

Diskusiniame pranešime J. Le
vinskas taip pat plačiai apibūdino da
bartinę padėtį Lietuvoje, išsamiai ap
žvelgė Sąjungos ir Lietuvių namų 
bendrovės reikalus. Nariai pritarė 
minčiai, kad kandidatas, pretenduo
jantis į Sąjungos valdybą, privalėtų 
prisiminti, jog turės dirbti gyvenimo 
leidžiamom sąlygom. Jeigu jaučia 
negalėsiąs dirbti, turėtų siūlomo 
posto atsisakyti.

"Europos lietuvį“ skaitantieji 
kalbėjo, kad laikraštyje turėtų būti 
švari lietuvių kalba, daugiau vietinių 
organizacijų žinių, Lietuvos gyveni
mo ir įvykių žinių, trumpesnių pasi
kalbėjimų aprašymų su daugeliui ne
žinomais asmenimis, kurie dabar 
užima visą puslapį. Skyriaus nariai 
buvo nepatenkinti ir revizijos komisi
jos prastai paruoštu aktu...

J. Levinskas organizavo rinkliavą 
skautų stovyklai, surinko 60 svarų. 
(Apie tai "EL“jau rašė Nr. 13.)

Prie kavutės vyko pasižmonėji- 

’’Reikia persitvarkyti
kiams. Tik jų pačių nusivylimas, tie
siog jų pastangų šmeižimas ne viene
rius metus privertė juos pasitraukti iš 
veiklos. Pavyzdžių yra gyva bala! Pri
dėkime dar tai, kad per tą pačią krūvą 
metų juos atstūmė anų laikų ir šios 
valdybos nusistatymas nesamdyti 
lietuvio, o tik svetimtautį. Juos reikia 
kaip nors vėl pradėti pritraukti. Kartu 
su atvažiavusiais lietuviais iš Lie
tuvos. Mano supratimu, tai padaryti 
reikia labai greitai, todėl būtina imtis 
konkrečių veiksmų. Būtų daug ge
riau, jei DBLS ir LNB valdybos prisi
dėtų ir kartu įsitrauktų į šį darbą. Kar
tu bus galima sudaryti tam tikrus pro
gramos griaučius, kurie turėtų būti 
priimtini visuotiniam suvažiavimui.

mas ir dienos įspūdžių pasidalinimas.
Vėliau skyriaus valdybos nariai 

buvo pakviesti veikliojo skyriaus 
sekretoriaus Antano Tirevičiaus į 
lietuvišką seklyčią, mat p. Marjerie 
Tirevičienė šventė gimtadienį. A. 
M. Tirevičių pavaišinti, M. Tirevi- 
čienę pasveikinę šventės proga 
skyriaus valdybos nariai dar rado 
laiko pasitarimui. Nutarta gegužės 
7-ąją prisidėti prie skyriaus narių - 
moterų organizuojamos Motinos 
dienos minėjimo ukrainiečių klube, 
pagerbti Motinas, o birželio mėnesį 
paminėti baisiuosius sovietinius 
trėmimus iš Lietuvos. Kitą dieną 
valdybos nariai aplankė sergantį 
skyriaus narį Joną Stonkų, pri
glaustą ligoninėje. Jį aplankė ir 
kun. S. Matulis, MIC.

Tenka pastebėti, kad Juozas ir 
Bernadeta Levinskai gyvena Bor- 
done, bet vis išrenkami į skyriaus 
valdybą. Jie savo kelionių į Derby 
visas išlaidas visada padengia iš sa
vo santaupų. Jiems skyriaus nariai 
reiškia nuoširdžią padėką. Broliška 
padėka priklauso ir A. M. Tirevi- 
čiams už tankų ir mielą priėmimą 
posėdžių metu.

Juozas Maslauskas

NOTTINGHAME
DBLS NOTTINGHAMO 

SKYRIAUS VISUOTINIS 
NARIŲ SUSIRINKIMAS
Š. m. balandžio 8 d. 18 vai. (6 vai. 

vakare) įvyks metinis skyriaus narių 
susirinkimas. Bus renkama nauja 
valdyba, atstovas į DBLS visuotinį 
suvažiavimą bei pasitarta dėl toli
mesnės skyriaus veiklos. Prašome 
visus narius punktualiai dalyvauti.

DBLS Nottinghamo 
skyriaus valdyba

MANČESTERYJE
ATŠVENTĖ GIMTADIENI

Kovo 13 d. Henrikas Pargauskas 
sulaukė 73 metų amžiaus. Jis ilgą 
laiką yra Mančesterio lietuvių klubo 
valdybos narys, klubo užvaizdą, iždi
ninko ir sekretoriaus pavaduotojas, 
be to, priklauso kitoms organizaci
joms. Klubą prižiūri kaip savo na
mus, dažnai mažesnes išlaidas pa
dengia savo pinigais. Gimtadienio 
proga Henrikas klube surengė šaunų 
gimtadienio pobūvį, kuriame dalyva
vo jo draugai bei pažįstami.

Henriko gimtadienio proga visų 
vardu jį pasveikino ir geros kloties 
tolimesniame gyvenime palinkėjo 
klubo pirmininkas A. Podvoiskis. Jis 
įteikė visų pasirašytą sveikinimo kor
telę. Draugai ir pažįstami sukaktuvi
ninkui sugiedojo "Ilgiausių metų“, 
paskelbus tostą pakėlė taures už jo 
sveikatą. Pobūvis praėjo visų pakilio
je nuotaikoje, ypač todėl, kad Henri
kas moka daug linksmų anekdotų. Jų 
sakymu nenusileido ir H. Vaineikis.

Ilgiausių metų!
A. P-kis

C C

Siūlau DBLS ir LNB valdybai ir 
susidomėjusiems Sąjungos bei Bend
rovės nariams susiburti kuo greičiau 
prieš suvažiavimą ir mėginti surasti 
bendrą kelią, kaip dirbti toliau. Esu 
paruošęs santrauką plano, kaip reiktų 
paruošti pertvarkymo darbo dirvą. 
(To plano tezės spausdinamos 6 psl. - 
ELR) Pabrėžiu, kad čia yra mano 
asmeniškos mintys ir samprotavimai. 
Labai lengva dėl jų diskutuoti ir pri
taikyti esamai padėčiai bei įvairiems 
norams. Manau, kad juridiškai tai irgi 
galima įgyvendinti, nors reiktų mūsų 
advokatui p. Baubliui patvirtinti.

Vladas Gedrnintas
Londonas

PASAULYJE
Įdomus žinynas

Šv. Tėvui pristatytas naujasis "Po
piežinis metraštis“ (Annuario Pontifi- 
cio) - daugiau negu dviejų tūkstančių 
puslapių knyga, į kurią sudėta nau
jausia statistinė informacija apie Šv. 
Sostą ir viso pasaulio katalikų Baž
nyčią. 1994 metais Popiežius pasky
rė 30 naujų kardinolų, kurių iš viso 
šiuo metu yra 165. Pernai taip pat bu
vo pertvarkytos kai kurių Bažnyčių 
administracinio padalinio ribos. Taip 
kitų, buvo naujai sutvarkyta Vokieti
jos rytinės dalies, buvusios DDR, 
bažnytinių provincijų struktūra. Per 
praėjusius metus Šv. Tėvas paskyrė 
131 naują vyskupą. 1994 metų gruo
džio 31-osios duomenimis visame 
pasaulyje buvo 4.100 vyskupų - 
2.331 vyskupas ordinaras, 1.037 titu
liniai vyskupai ir 732 vyskupai eme
ritai. Pernai Šv. Tėvas įkūrė du nau
jus Romos Kurijos padalinius: Popie
žinę Gyvybės akademiją ir Pasiren
gimų šventiesiems dutūkstantiesiems 
metams komitetą. Praėjusiais metais 
Šv. Sostas užmezgė diplomatinius 
santykius su devyniomis valstybėm, 
tarp jų su Izraeliu, Jordanija ir Pietų 
Afrika. Naujojo žinyno duomenimis, 
pernai pasaulyje mirė rekordinis ku
nigų skaičius - net 8.020, tačiau, ant
ra vertus, per tą patį laiką 1,68 pro
cento padidėjo seminaristų skaičius.

Ruošiamasi 2000-siems 
šventiesiems metams
Romoje iškilmingai atidaryta pa

sirengimų dutūkstantiesiems šventie
siems metams komiteto būstinė. Šv. 
Tėvas įkūrė visą, gana sudėtingą 
struktūrą, kuri nuo dabar rūpinsis pa
sirengimu šventiesiems metams. Pa
grindinė tų pasirengimų žinyba yra 
vadinamasis centrinis komitetas, ku
rio pirmininku paskirtas kardinolas 
Roger Etchegaray. Be to, Šv. Tėvas 
dar įkūrė smulkesnes žinybas - aštuo- 
nias komisijas ir tris komitetus, kurių 
užduotis yra tvarkyti specifinius pasi
rengimų reikalus, įvairiais aspektais, 
užtikrinti į jubiliejų atvyksiančių 
maldininkų priėmimą ir sielovadą.

Aptartos pabėgėlių 
problemos

Romoje vyko aerouostų kapelionų 
susitikimas, kuriame aptartos pabė
gėlių, prašančių politinio prieglobs
čio, problemos. Būtent aerouostų 
kontrolės punktuose - tai yra kertant 
valstybės sieną - pirmą kartą į tą ar 
kitą šalį atvykęs pabėgėlis prašo poli
tinio prieglobsčio. Pavyzdžiui, Frank
furto aerouoste pernai buvo pateikta 
per 5 tūkstančius tokių prašymų, iš 
kurių 4 tūkstančiai 914 buvo paten
kinti - pabėgėliai buvo įleisti į šalį, 
nors tai dar nereiškia, kad jiems buvo 
pripažintas pabėgėlio statusas. 125 
prašymai buvo atmesti. Taigi aero
uostų kapelionams dažnai tenka susi
durti, su prieglobsčio prašančiais 
žmonėmis. Todėl tarptautinės civili
nės aviacijos kapelionų asociacija 
įkūrė darbo grupę, pavadintą "Pabė
gėliai prie valstybės sienos“. Joje da
lyvauja įvairių krikščioniškų denomi
nacijų kapelionai, dirbantys didžiau
siuose Europos aerouostuose.

Akcija ’’Ryžių puodelis“
Kasmet Gavėnios metu angliškai 

kalbančios Romos miesto krikščionių 
Bažnyčios rengia labdaringą akciją 
"Ryžių puodelis“. Jos metu renkami 
pinigai, skirti projektui kurioje nors 
trečiojo pasaulio šalyje. Šių metų 
projektas numato padėti pačioms ne
turtingiausioms Bangladešo valstie
čių bendruomenėms, nuolat kenčian
čioms nuo pastaruoju metu šalį už
griuvusių stichinių nelaimių. Tiki
masi surinkti 13.000 JAV dolerių.

Vatikano radijo lietuvišką laidų 
redakcijos žinios
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